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Štvrtok 14. november 2019

7.30  Registrácia

8.30 – 9.00

Otvorenie konferencie
Cisarik F., národný zástupca v Commission Expert Group on Rare Disorders
Hlavatá A., Centrum dedičných metabolických ochorení, Detská klinika LF UK a NÚDCH
Hrčková G., národná zástupkyňa v Orphanet, Detská klinika LF UK a NÚDCH
Špalek P., Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB

9.00 – 10.10

Štatistika zriedkavých chorôb 
1.  Cisarik F., Baraková A., Cvopová A., Mĺkva I., Valachová A., et al. (Žilina,  

Bratislava, Trenčín): Register zriedkavých chorôb v SR 2014 – 2018:  
Monogénové choroby (10 min.)

Dedičné metabolické poruchy – diagnostika a liečba
Predsedníctvo: Bzdúch V., Hlavatá A.
2.  Brennerová K., Bzdúch V., Juríčková K., Šebová C., Ostrožlíková M., Šalingová A., 

Hlavatá A. (Bratislava): Význam kyseliny karglumovej v liečbe hyperamonémie  
– odborná prednáška podporená spoločnosťou Recordati Rare Diseases (15 min.)

3.  Bzdúch V., Brennerová K., Behúlová D., Skokňová M., Šebová C., Ostrožlíková M., 
Haberle J. (Bratislava, Zűrich): Deficit karbamoylfosfátsyntetázy  
(CPS) 1 – vzácna porucha cyklu močoviny (10 min.) 

4.  Prídavok M., Ostrožlíková M., Mičev F., Šebová C., Skokňová M., Mičevová J., 
Brennerová K., Bzdúch V. (Bratislava): Zmeny v spektre aminokyselín v plazme 
u pacientov s ťažkou novorodeneckou formou deficitu TMEM70 (10 min.) 

5.  Hlavatá A., Juríčková K., Fehérvízyová Z., Brennerová K. (Bratislava): Zriedkavá 
komplikácia pri liečbe Gaucherovej choroby – odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Takeda (15 min.)

Diskusia
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10.10 – 11.00

Transtyretínová amyloidná polyneuropatia
Satelitné sympózium podporené spoločnosťou Pfizer 
Predsedníctvo: Chandoga J., Špalek P.
6.  Chandoga J. (Bratislava): Genetické a biochemické aspekty transtyretínovej 

amyloidnej polyneuropatie (20 min.) 
7.  Špalek P. (Bratislava): Aktuálna situácia v diagnostike a liečbe TTR FAP  

v Slovenskej republike (20 min.)
Diskusia

11.00 – 11.20 Prestávka

11.20 – 13.00

Diagnostika a liečba zriedkavých geneticky 
podmienených a autoimunitných neurologických ochorení
Predsedníctvo: Špalek P., Gurčík L.
8.  Martinka I., Kucharíková Ľ., Mattošová S., Hlavatá A., Chandoga J., Špalek P. 

(Bratislava, Komárno): Chronická hepatopatia ako mylná diagnóza adultnej  
formy Pompeho choroby – odborná prednáška podporená spoločnosťou  
Sanofi Genzyme (10 min.)

9.  Mócová A., Špalek P., Kádaši Ľ., Radvánszky J. (Bratislava): Molekulárna 
diagnostika myotonických dystrofií na Slovensku alebo o čom hovoria údaje  
za posledných 30 rokov (10 min.)

10.  Lisá I., Stanková S., Belan V. (Bratislava): IgG4 asociovaná hypertrofická 
pachymeningitída (10 min.)

11.  Gurčík L., Špalek P., Cibulčík F. (Levoča, Bratislava): Multifokálna motorická 
neuropatia a MADSAM – kontinuum jedného ochorenia – kazuistika (10 min.)

12.  Martinka I., Mečiarová I., Satko M., Špalek P. (Bratislava): Eozinofilná 
polymyozitída – vzácny typ imunogénne podmienenej myopatie (10 min.)

13.  Veverka J., Otrubová V., Špalek P. (Bratislava): MuSK pozitívna myasténia gravis 
mylne diagnostikovaná a liečená ako sclerosis multiplex (10 min.)

14.  Špalek P., Kochanová J., Mišáková Ľ., Kotrbancová M., Špaleková M. (Bratislava, 
Trenčín): Akútna polyradikuloneuritída GBS – faryngo-cerviko-brachiálny 
variant s respiračným zlyhaním indukovaný Legionella pneumophila  
– odborná prednáška podporená spoločnosťou Takeda (15 min.) 

Diskusia 

13.00 – 14.00 Obed
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14.00 – 15.30

Molekulová a klinická diagnostika zriedkavých chorôb 
a možnosti ich zdravotnej starostlivosti 
Predsedníctvo: Valachová A., Pietrzyková M. 
15.  Konečný M., Baldovič M., Zmetáková I., Ferák V. (Bratislava): Priebeh vyšetrenia 

génov asociovaných s tzv. klinickým exómom v praxi: pilotné výsledky 
v diagnostike (10 min.)

16.  Pietrzyková M., Lexová Kolejáková K., Mlkvá I., Chandoga J. (Bratislava):  
Familiárna stredomorská horúčka – naše skúsenosti s diagnostikou tohto 
ochorenia (10 min.)

17.  Kučeráková M., Okonová L., Tomášová Z., Cisarik F., Mačuga I., Bažík R.  
(Žilina, Bratislava): Choroba Rendu-Osler-Weber – kazuistika (10 min.)

18.  Martinásková K. (Prešov): Epidermolysis bullosa – spolupráca dermatológa 
s DEBRA SLOVAKIA (10 min.)

19.  Krivošíková L., Dal Grande A., Mináriková M., Kaldarárová M., Valentík P., Hrebík M., 
Babál P. (Bratislava): Hamartóm trikuspidálnej chlopne u novorodenca (10 min.)

20.  Giertlová M., Jedličková I., Přistoupilová A., Nosková L., Kmoch S., Majer F., 
Stránecký V., Hartmannová H., Hodaňová K., Trešlová H., Hýblová M., Minárik G., 
Gnip A., Solár P., Zemjarová Mezenská R. (Bratislava, Praha, Košice): Diagnostická 
odysea u dojčaťa s klinickým obrazom globálnej hypotónie (10 min.)

21.  Špalek P., Čopíková A., Satko M. (Bratislava): Proteus syndróm  
– kazuistika (10 min.)

Diskusia

Piatok 15. november 2019 

8.30  Registrácia

9.00 – 10.40 

Dysmorfológia a syndromologická diagnostika
Predsedníctvo: Cisarik F., Hrčková G.
22.  Weis D. (Linz): Deficit transaldolázy – klinický obraz a liečba u doteraz  

najstaršej pacientky (10 min.)
23.  Kušíková K., Weis D. (Bratislava, Linz): Myhreovej syndróm: rôzne fenotypy  

jednej mutácie (10 min.)
24.  Bolčeková A., Cisarik F., Paučinová I. (Žilina): Metafyzárna chondrodysplázia  

typu Jansen – kazuistika (10 min.)
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25.  Valachová A., Čižmárová M., Tretinárová D., Oríšek P., Kolníková M.  
(Trenčín, Bratislava): Pitt-Hopkinsov syndróm: ochorenie s Angelman-like 
fenotypom (10 min.)

26.  Hrčková G., Weis D. (Bratislava): Duplikácia v etiológii zriedkavej choroby  
– problém interpretácie mechanizmu účinku (10 min.)

Diskusia

Geneticky podmienené ochorenia kostí a svalov 
Predsedníctvo: Podracká Ľ., Kolníková M.
27.  Podracká Ľ. (Bratislava): X-viazaná hypofosfatemická rachitída – zriedkavá 

tubulopatia – odborná prednáška podporená spoločnosťou Kyowa Kirin (15 min.)
28.  Kolníková M., Viestová K., Okáľová K., Lazarová E., Zavadilíková E. (Bratislava, 

Banská Bystrica, Košice): SMA – prehľad pacientov a možnosti liečby na 
Slovensku – odborná prednáška podporená spoločnosťou Biogen (15 min.)

Diskusia

10.40 – 11.00 Prestávka

11.00 – 11.30

Posterová sekcia
Predsedníctvo: Petrovič R., Šalingová A. 
29.  Šalingová A., Nemčovič M., Pakanová Z., Ziburová J., Skokňová M., Dolníková D., 

Ostrožlíková M., Šebová C., Mucha J., Baráth P. (Bratislava): Kongenitálna  
porucha N-glykozylácie ALG12-CDG u novorodenca

30.  Petrovič R., Pastoráková A., Pribilincová Z., Knapková M., Malová J., Varchulová 
Nováková Z., Kuniaková M., Böhmer D., Chandoga J. (Bratislava, Banská Bystrica): 
Prehľad molekulárnej diagnostiky CAH na Slovensku – minulosť, súčasnosť 
a budúcnosť

31.  Fischerová M., Petrovič R., Chandoga J. (Bratislava): Duchennova svalová 
dystrofia – historický a súčasný prehľad molekulárnej diagnostiky

32.  Nemčovič M., Pakanová Z., Šalingová A., Šebová C., Ostrožlíková M.,  
Mucha J., Baráth P. (Bratislava): Využitie MALDI-TOF/TOF v stanovení voľných 
oligosacharidov v moči v diagnostike lyzozómových ochorení

33.  Juráčková L., Valachová A., Šimurka P., Horn F., Vlčeková J. (Trenčín, Bratislava):  
Čo sa skrýva za mikrocefáliou? (kazuistika)
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11.30 – 13.15

Lieková politika
Predsedníctvo: Foltánová T.
34.  Tomek D., Lévyová M., Foltánová T. (Bratislava): Potrebujeme liekovú politiku  

pre pacientov? (20 min.)

Experimentálna liečba zriedkavých onkologických chorôb 
a zriedkavé diagnózy v hematoonkológii 
Predsedníctvo: Kolenová A., Grešíková M. 
35.  Kolenová A., Mikesková M., Hederová S., Hrašková A., Plank L., Horáková J., 

Hutter C. (Bratislava, Viedeň): Cielená inhibícia MAPK molekulárnej dráhy: nová 
možnosť liečby multisystémovej život ohrozujúcej LCH (10 min.)

36.  Chovanec F., Puškáčová J., Fabri O., Švec P., Černák M., Horáková J., Hrašková A., 
Kolenová A. (Bratislava): Experimentálna bunková liečba v prípade refraktérnej 
akútnej lymfoblastickej leukémie (10 min.)

37.  Urbán V., Hikkel I. (Bratislava): Tri heterozygotné patogénne zárodočné varianty u 
pacientky s karcinómom prsníka – kazuistika (10 min.)

38.  Gécová D., Vavrová B., Juhosová M., Ďurina P., Chandoga J., Prigancová T., 
Bátorová A. (Bratislava): Vrodené poruchy fibrinogénu – hypofibrinogenémia 
a dysfibrinogenémia (10 min.)

39.  Grešíková M., Freiberger T., Ravčuková B. (Bratislava, Brno): Pacient s X-viazanou 
trombocytopéniou – prvá diagnóza s novou mutáciou na Slovensku (10 min.) 

Diskusia

13.15 Záver konferencie
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Štatistika zriedkavých chorôb 
1. Register zriedkavých chorôb v SR 
2014 – 2018: Monogénové choroby 
Cisarik F.1, Baraková A.2, Cvopová A.2, 
Mĺkva I.3, Valachová A.4, et al.  
1Oddelenie lekárskej genetiky FNsP, 
Žilina 
2Národné centrum zdravotníckych 
informácií, Bratislava 
3Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Bratislava 
4Oddelenie lekárskej genetiky FN, 
Trenčín

Projekt virtuálneho Národného 
registra dedičných, genetických a zried-
kavých chorôb sa odvíja od Národnému 
programu rozvoja starostlivosti o pacien-
tov so zriedkavými chorobami v SR na 
roky 2016 – 2020. Od 1. januára 2014 majú 
klinickí genetici povinnosť hlásiť kazuis-
tiky pacientov s diagnózami klasických 
monogénových chorôb, chromozómo-
vých anomálií a geneticky nejasných syn-
drómov do Registra zriedkavých chorôb 
(ZCH) vedeného na NCZI (Národné cen-
trum zdravotníckych informácií). Takto 
máme spracovanú štatistiku za roky 2014 
až 2018. K tejto štatistike sme pridali ka-

zuistiky spred dátumu 1. 1. 2014, teda sme 
v rámci Projektu ZCH 2018 podporeného 
MZ SR pridali 1 959 kvalitne zadaných 
kazuistík. Celkovo takto vyskladaný re-
gister po vyčistení databázy disponuje  
6 196 kazuistikami. V roku 2019 sa v rámci 
podporeného Projektu ZCH 2019 pripoji-
lo do zadávania okrem pracovísk lekár-
skej genetiky aj 7 expertíznych pracovísk 
pre ZCH a existuje predpoklad ďalšieho 
významného rozšírenia Registra ZCH. 
Zo štatistiky vyplýva, že lekárska gene-
tika má v SR potenciál diagnostiky viac 
ako 1 000 náročných kazuistík ročne. 
V doterajšej databáze je 4 459 kazuistík 
monogénových chorôb, čo predstavuje 
72 % celého súboru. Z toho je 1 778 on-
kogenetických chorôb (cca 29 % súboru) 
a 2 681 (cca 43 % súboru) monogénových 
neonkogenetických chorôb. Príslušná 
molekulárno-genetická mutácia sa zistila 
viac ako v 90 % súboru, pričom v posled-
ných rokoch sa to pohybuje na úrovni 
okolo 95 %. 

Autori predkladajú podrobnej-
šie poznatky z analýzy monogénových 
chorôb v doterajšej databáze Registra 
ZCH v SR.

Za obsahovú a formálnu stránku
abstraktov zodpovedajú autori.



www.solen.sk | 2019;16(S2) | Via practica – Suplement 2

11Abstrakty

Dedičné metabolické poruchy  
– diagnostika a liečba
2. Význam kyseliny karglumovej 
v liečbe hyperamonémie 
Brennerová K.1, Bzdúch V.1, Juríčková K.1,  
Šebová C.2, Ostrožlíková M.2, 
Šalingová A.2, Hlavatá A.1 

1Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava 
2Oddelenie laboratórnej medicíny 
NÚDCH, Úsek diagnostiky dedičných 
metabolických porúch, Bratislava

Novozistená hyperamonémia 
v detskom veku, najmä s koncentráciou 
amoniaku nad 150 µmol/l, je stav vyža-
dujúci rýchlu diferenciálnu diagnostiku 
a urgentnú liečbu pre riziko vážneho po-
škodenia centrálneho nervového systému.

Dieťa s hyperamonémiou nezná-
mej príčiny by malo byť po odbere bio-
logických vzoriek (krv a moč) a podaní 
základnej liečby (10 % glukóza i. v., zasta-
venie príjmu proteínov) transportované 
do metabolického centra, v ktorom je 
možnosť realizácie diferenciálnej dia- 
gnostiky a podanie adekvátnej liečby na 
efektívne zníženie hyperamonémie.

Vzhľadom na riziká ireverzibilné-
ho poškodenia CNS sa odporúča začatie 
liečby hyperamonémie súčasne s dia- 
gnostikou jej príčiny.

V Centre pre dedičné metabolic-
ké poruchy DK LF UK a NÚDCH okrem 
základnej farmakologickej liečby hyper- 
amonémie pri poruchách cyklu močoviny 
(Na-benzoát, Na-fenylbutyrát, L-arginín, 
L-karnitín) máme od roku 2009 skúse-

nosť s liečbou kyselinou karglumovou pri 
sekundárnych hyperamonémiách.

Kyselina karglumová je synte-
tický analóg N-acetylglutamátu, priro-
dzeného aktivátora karbamoylfosfát-
syntázy – I. enzýmu cyklu močoviny. 
Jej terapeutické využitie je pri deficite 
N-acetylglutamátsyntázy (NAGS), ale aj 
pri organických acidúriách. V literatúre 
sú už publikované údaje o liečbe hyper-
amonémie kyselinou karglumovou u detí 
s poruchou energetického metabolizmu 
s dobrým efektom. 

V práci autori prezentujú vlastné 
skúsenosti s akútnou aj dlhodobou liečbou 
kyselinou karglumovou u detí s organickou 
acidúriou, pri poruchách energetického 
metabolizmu, ale aj v rámci diferenciál-
nej diagnostiky hyperamonémie nejasnej 
príčiny. V jednom prípade dieťaťa s novo-
diagnostikovanou propiónovou acidúriou 
včasné podanie kyseliny karglumovej spolu 
s L-karnitínom viedlo k rýchlemu poklesu 
hyperamonémie, bez potreby využitia ex-
trakorporálnej eliminácie.

Enterálna forma podania tohto 
liečiva môže obmedziť jeho využitie pri 
nefunkčnosti gastrointestinálneho trak-
tu, najmä pri dekompenzácii dedičnej 
metabolickej poruchy následkom gas-
tritíd alebo pri ťažkých komatóznych 
stavoch spojených s poruchou pasáže 
gastrointestinálneho traktu.

Záver: Naše skúsenosti podporujú 
výsledky viacerých európskych centier: 
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podanie kyseliny karglumovej spoločne 
s ďalšou indikovanou liečbou prispieva 
k rýchlemu poklesu hyperamonémie najmä 
pri deficite NAGS a pri organických aci-
dúriách. Dlhodobá liečba je jednoznačne 
indikovaná pri pozitívnej odpovedi u pa-
cientov s deficitom NAGS. U pacientov 
s organickou acidúriou pri pretrvávaní 
hyperamonémie napriek komplexnej liečbe 
môže chronická liečba kyselinou karglu-
movou viesť k úprave koncentrácie amo-
niaku a k zlepšeniu prospievania pacientov. 

Odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Recordati Rare Diseases.

3. Deficit karbamoylfosfátsyntetázy 
(CPS) 1 – vzácna porucha cyklu 
močoviny 
Bzdúch V.1, Brennerová K.1, Behúlová D.2,  
Skokňová M.3, Šebová C.2, 
Ostrožlíková M.2, Haberle J.4 

1Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava 
2Centrum dedičných metabolických 
porúch NÚDCH, Bratislava 
3Neonatologická klinika intenzívnej 
medicíny LF UK a NÚDCH, Bratislava 
4Univerzitná nemocnica Zürich 

Poruchy cyklu močoviny sú skupi-
nou enzymatických porúch, pri ktorých 
sa tvorí toxický amoniak, spôsobujúci 
poškodenie mozgu. Prvým krokom cyklu 
močoviny je transformácia amoniaku na 
karbamoylfosfát, ktorú katalyzuje enzým 
karbamoylfosfátsyntetáza (CPS) 1. Deficit 
CPS 1 je vzácnou autozómovo recesívne 
dedičnou poruchou, ktorá sa najčastejšie 
prejavuje život ohrozujúcou hyperamo-
niémiou krátko po narodení. 

Kazuistiky: Prvé dievčatko sa na-
rodilo zdravým nepríbuzným rodičom 
z fyziologickej gravidity s p. h. 3 460 g,  
dl. 50 cm. Popôrodná adaptácia bola 
sťažená. Dominovalo lapavé dýchanie, 
znížený svalový tonus, spavosť, slabé pi-
tie, vracanie a progresia neurologickej 
symptomatológie (apatia s hyperexcita-
bilitou) a alkalóza pri vyšetrení acidobá-
zickej rovnováhy. Na 5. deň života sa zis-
tila hyperamoniémia 471,4 umol/l a bolo 
vyslovené podozrenie na poruchu cyklu 
močoviny. Vzhľadom na normálnu kon-
centráciu kyseliny orotovej v moči pri-
chádzali do úvahy dve poruchy, buď de-
ficit enzýmu N-acetylglutamátsyntetázy 
(NAGS), alebo deficit CPS 1. Molekulovo-
genetickým vyšetrením sme u pacientky 
vylúčili deficit NAGS a potvrdili deficit 
CPS 1. V géne pre CPS 1 bol identifikovaný 
zložený heterozygotný stav s mutácia-
mi na exóne 21: c.2611 A>C (p.Thr871Pro) 
a na exóne 30: c.3582 A>C (p.Glu1194Asp). 
Včasným nasadením klasickej liečby (níz-
koproteínová diéta, nátriumbenzoát, 
nátriumfenylbutyrát, citrulín, arginín) 
sa podarilo normalizovať koncentrácie 
amoniaku a  stabilizovať na pomerne 
dlhý čas (do 5 rokov) celkový klinický 
stav. Neskôr sa začal klinický stav na-
priek liečbe zhoršovať, vo veku 8 rokov 
bola indikovaná transplantácia pečene, 
počas ktorej pacientka exitovala na mul-
tiorgánové zlyhanie. Rodičom sa potom 
narodili ďalšie 3 deti, z ktorých u dvoch 
(dievča a chlapec) bol tiež diagnostikova-
ný deficit CPS 1. Ich klinický priebeh bol 
uspokojivý vzhľadom na včasné monito-
rovanie s nasadením adekvátnej liečby. 
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4. Zmeny v spektre aminokyselín 
v plazme u pacientov s ťažkou 
novorodeneckou formou deficitu 
TMEM70 
Prídavok M.1, Ostrožlíková M.1, 
Mičev F.1, Šebová C.1, Skokňová M.2, 
Mičevová J.2, Brennerová K.3, Bzdúch V.3 

1Oddelenie laboratórnej medicíny, 
Bratislava 
2Neonatologická klinika intenzívnej 
medicíny, Bratislava 
3Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava

Úvod a  cieľ práce: Deficit 
TMEM70 je dedičná porucha energetic-
kého metabolizmu s charakteristickými 
klinickými nálezmi a typickým labora-
tórnym fenotypom: hyperlaktatémia, 
hyperamonémia, 3-metylglutakonová 
acidúria. V období od januára 2012 do 
apríla 2019 sme u pacientov s ťažkou no-
vorodeneckou formou pozorovali zmeny 
aminokyselín v plazme a v práci priná-
šame ich retrospektívne vyhodnotenie. 

Pacienti a  metódy: V  súbore 
je 12 (5 chlapci a 7 dievčat) pacientov 
z  rómskeho etnika s  potvrdeným 
homozygotným stavom pre mutáciu 
c.317-2A>G v géne TMEM70. Vo veku 2 
hodiny až 6 dní boli prijatí v kritickom 
stave na Neonatologickú kliniku inten-
zívnej medicíny Národného ústavu det-
ských chorôb v Bratislave. Vzorky plazmy 
na stanovenie aminokyselín boli súčasťou 
odberov selektívneho skríningu dedičnej 
metabolickej poruchy pri prijatí. Plazmu 
sme analyzovali v statimovom režime 
metódou ionomeničovej chromatografie 
na automatickom analyzátore aminoky-

selín. Vypočítali sme stredné hodnoty 
pre každú aminokyselinu (aritmetický 
priemer, SD) a Z skóre pre ich porovnanie 
s referenčnými intervalmi aminokyselín 
v plazme u novorodenca. 

Výsledky: Koncentrácie viacerých 
aminokyselín dosahovali Z skóre mimo 
referenčného rozsahu -2 až +2 (95 % in-
terval spoľahlivosti). Zvýšené koncen-
trácie podľa Z skóre mali Ala (+13,42), Pro 
(+9,84), Tyr (+9,16), Lys (+8,36), Ile (+4,10), 
Gly (+3,79), Leu (+3,53), His (+3,47), Gln 
(+3,00) a Thr (+2,32). Znížené koncentrá-
cie aminokyselín (Z skóre pod hodnotou 
-2) sme nezistili. Aminokyseliny Tau, Ser, 
Cit, Val, Cys, Met, Phe, Orn, Arg sa na-
chádzali v referenčnom intervale.

Záver: Charakteristické zmeny 
v  spektre aminokyselín v  plazme pri 
ťažkej novorodeneckej forme deficitu 
TMEM70 patria k laboratórnemu feno-
typu poruchy. Ich identifikácia pomáha 
pri skorom odhalení príčiny metabolickej 
krízy novorodenca.

Poďakovanie: Ďakujeme pracov-
níkom Ústavu lekárskej biológie, ge-
netiky a klinickej genetiky LF UK a UN 
Bratislava za DNA analýzu.

5. Zriedkavá komplikácia pri liečbe 
Gaucherovej choroby 
Hlavatá A., Juríčková K., 
Fehérvízyová Z., Brennerová K. 
Centrum dedičných metabolických 
porúch NÚDCH, Bratislava 
Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava

Gaucherova choroba (GD) je me-
tabolické ochorenie s autozómovo rece-
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sívnou dedičnosťou. Patrí do skupiny ly-
zozómových chorôb, ktorých podstatou 
je zväčša chýbanie alebo znížená aktivita 
špecifického enzýmu. V dôsledku deficitu 
enzýmu dochádza k hromadeniu (tezau-
rácii) produktov metabolizmu v organiz-
me. Pri GD je deficitný enzým glukoce-
rebrozidáza zodpovedná za katabolické 
štiepenie glukocerebrozidu. Ten sa preto 
hromadí v monocytoch a makrofágoch, 
ktoré nadobúdajú typický vzhľad (vzni-
kajú veľké, penovité, tzv. Gaucherove 
bunky). Tieto bunky postupne nahrádza-
jú zdravé bunky v pečeni, kostnej dreni, 
tkanivách lymforetikulárneho systému, 
menej často v renálnych glomeruloch, 
v myokarde a v pľúcach. Vedú tak k na-
rušeniu normálnej funkcie postihnutých 
orgánov. Podľa priebehu sú rozpozná-
vané 3 typy ochorenia. Typ 1 označuje 
pomaly progredujúcu formu bez postih-
nutia centrálneho nervového systému. 
Klinický obraz je veľmi variabilný i pri 
rovnakom genotype. Prvé príznaky sa 
môžu manifestovať v ktoromkoľvek ob-
dobí života. Zvyčajne to však je v nesko-
rom detstve alebo v mladšom dospelom 
veku. Dominuje hepatosplenomegália, 
hypersplenizmus, anémia, trombocy-
topénia, hepatopatia a osteolýza. Časté 
je oneskorenie puberty a  retardácia 
rastu. Kvalitu života pacientov znižu-
jú akútne alebo chronické bolesti kostí 
a patologické fraktúry, závažná anémia 
a  trombocytopénia, vyžadujúce sub-
stitučnú liečbu a ohrozujúce pacientov 
krvácaním. Ďalšie dva typy Gaucherovej 
choroby (typ 2 a typ 3) sa označujú ako 
neuropatické, lebo sú spojené s ťažký-

mi akútnymi, resp. subakútnymi neuro-
logickými symptómami. Tieto oba va-
rianty sú veľmi zriedkavé. Diagnostika 
ochorenia je enzymologická a genetická. 
Efektívnou skríningovou metódou je vy-
šetrenie enzýmovej aktivity glukocereb-
rozidázy v suchej kvapke krvi. Vyšetrenie 
je na Slovensku dostupné od roku 2011. 
Gaucherovu chorobu zatiaľ nevieme vy-
liečiť, máme však k dispozícii viaceré 
možnosti liečby, ktoré bránia nezvrat-
nému poškodeniu organizmu a umož-
ňujú pacientom žiť plnohodnotný život. 
V liečbe sa využíva enzýmová substituč-
ná terapia – nahrádzanie chýbajúceho 
enzýmu a substrát redukujúca terapia. 
Táto terapia redukuje tvorbu glukoce-
rebrozidu, ktorý sa hromadí v bunkách 
tým, že účinná látka zablokuje pôsobenie 
enzýmu, ktorý sa podieľa na produkcii 
glukocerebrozidu. Enzýmová substituč-
ná liečba je podávaná vo forme infúzie 
raz za dva týždne. Substrát redukujúca 
sa podáva denne vo forme tabliet. Druh 
liečby určuje špecialista na dedičné me-
tabolické poruchy podľa veku pacien-
ta, klinických ťažkostí a  laboratórnych 
nálezov. U  pacientov s  Gaucherovou 
chorobou sa ale bez ohľadu na liečbu 
vyskytujú častejšie ako v bežnej popu-
lácii nádorové ochorenia. Bol dokázaný 
vyšší výskyt hematologických malignít 
s prevahou monoklonálnych gamapatií, 
najmä mnohopočetného myelómu. Boli 
publikované aj práce o vyššom výskyte 
rôznych typov solídnych tumorov (napr.  
hepatocelulárneho karcinómu bez pre-
existujúcej cirhózy pečene). Vo vyššom 
veku sa pozoroval niekoľkonásobne vyš-
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ší výskyt parkinsonismu, predovšet-
kým pri viscerálnom 1. type s mutáciou 
N370S v homozygotnom i heterozygot-
nom stave. Autorky prezentujú prípad 
5-ročnej pacientky, u ktorej došlo po 
3,5 roku enzýmovej substitučnej liečby 
k akútnemu zhoršeniu klinického stavu, 
s bolesťami brucha, miernou progre-
siou hepatosplenomegálie, s výraznou 
mezenteriálnou a retroperitoneálnou 

lymfadenopatiou. V  laboratórnych pa-
rametroch sa zaznamenal vzostup mo-
nitorovaných biomarkerov. Histologické 
vyšetrenie potvrdilo, že ide o „gauche-
róm“, čo sú pseudotumory tvorené aku-
muláciou Gaucherových buniek. Presná 
patofyziológia, klinický význam a možná 
prognóza je neznáma. 

Odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Takeda.
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Transtyretínová amyloidná 
polyneuropatia
6. Genetické a biochemické 
aspekty transtyretínovej amyloidnej 
polyneuropatie 
Chandoga J. 
Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK 
a UNB, Oddelenie molekulovej 
a biochemickej genetiky, Nemocnica 
Staré Mesto, Bratislava 

Transtyretín (TTR), v biochémii 
známy tiež ako prealbumín (PALB), je 
syntetizovaný iba v malom počte tkanív 
– pečeň, choroidný plexus, pigmentové 
bunky sietnice, pankreas. Jeho hodnoty 
v sére sú 200 až 400 mg/l a v likvore 
10 až 40 mg/l, pričom v tejto tekutine 
predstavuje TTR až 25 % podielu bielko-
vín. Asociáciou monomérov TTR vznikajú 
nadmolekulové komplexy, spravidla di-
méry a tetraméry, na ktoré sa viažu hor-
móny štítnej žľazy (jódtyroníny – T3, T4). 
Pri väzbe druhej molekuly sa uplatňuje 
negatívny kooperačný efekt. Následne 
sa TTR viaže s dvoma molekulami pro-
teínu viažuceho retinol (RBP4) a vzniká 
bielkovinovo-ligandový komplex, ktorý 
prenáša do tkanív nielen tyroníny, ale 
aj retinol (transportér tyroxínu a reti-
nolu – transtyretín). Obe látky sú hyd-
rofóbneho charakteru a majú funkciu 
ligandov jadrových receptorov ovplyv-
ňujúcich génovú expresiu. Nakoľko sa 
tyroníny môžu transportovať nielen pro-
stredníctvom TTR, ale aj prostredníc-
tvom tyroxín viažuceho proteínu (TBP) 

a albumínu, predpokladá sa omnoho vý-
znamnejšia funkcia komplexu TTR-RBP 
pri transporte retinolu než tyronínov. 
Tento nadmolekulový komplex súčasne 
chráni malé molekuly RBP pred rýchlou 
elimináciou, nakoľko proteín sa ľahko 
dostáva do primárneho moču pri glo-
merulárnej filtrácii. Nadbytok TTR vo 
vzťahu k RBP (v plazme 4,0 mmol/l, resp. 
2,0 mmol/l) favorizuje vytváranie kom-
plexov a predstavuje účinnú ochranu RBP 
pred elimináciou. TTR je jediný proteín 
viažuci tyroníny, ktorý je syntetizovaný 
taktiež v mozgu.

TTR gén (OMIM 176300) sa na-
chádza na chromozóme 18q12.1, geno-
mická DNA obsahuje 7258 bp a zostri-
hom premRNA vznikne mRNA s 957 bp 
obsahujúca 4 exóny, ktoré sa translatujú 
do proteínu so 147 AMK, z čoho prvých 
20 AMK predstavuje signálny peptid, 
ktorý sa odštiepi. Gén vznikol v evolú-
cii duplikáciou a mutáciami génu TLP 
a u cicavcov je vysoko konzervovaný. TTR 
je v klinickej genetike spájaný so skupi-
nou fenotypovo variabilných ochorení, 
charakterizovanými tvorbou proteínov, 
ktorých nestabilná konformácia spôso-
buje vznik fibrilárnych štruktúr (amy- 
loidov) a ich ukladanie do rôznych tkanív. 
Genetické príčiny – mutácie génu TTR 
spôsobujú transtyretínovú amyloidózu 
(TTRA), ochorenie s tromi fenotypový-
mi prejavmi – familiárna amyloidózová 
polyneuropatia (FAP), familiárna amy- 
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loidózová kardiomyopatia (FAC) a senil-
ná systémová amyloidóza (SSA) s auto-
zómovo dominantným typom dedičnosti 
a s rôznou penetranciou. TTRA sa za-
raďujú medzi ochorenia konformačnej 
instability proteínov, ktoré sú podmie-
nené vlastnou štruktúrou proteínov, ale 
aj vonkajšími faktormi. Výslednou fyzio-
logickou štruktúrou TTR sú tetraméry, 
ktoré vytvárajú centrálny hydrofóbny 
kanál s väzobnými miestami pre T3, T4 
alebo iné ligandy. Väzobné miesta pre 
RBP sú lokalizované na povrchu komple-
xu. Na vytváranie fibríl a amyloidových 
agregátov je potrebné ovplyvnenie rov-
nováhy v prospech tvorby monomérov 
namiesto tetramérov zmenou konfor-
mácie peptidu a vonkajších podmienok 
(downhill polymerizačný proces a me-
chanizmus assemblácie oligomérov). 
Monoméry sa zoskupujú do sférických 
agregátov a následne protofibríl, ktoré 
sa zosieťujú. Z vnútorných faktorov majú 
rozhodujúci vplyv na tvorbu amyloidov 
tzv. amyloidogénne mutácie TTR, ktoré 
destabilizujú vyššie štruktúry a zvyšujú 
mnohonásobne ich rozpad. Doposiaľ bo-
lo v TTR identifikovaných 124 génových 
variantov, z toho viac ako 110 amyloido-
génnych, najčastejšie spôsobujú FAP, pri-
čom prevažujú mutácie meniace zmysel. 
Prevalencia TTRA nie je v SR známa, sú 
však zachytení pacienti s FAP a s mutá-
ciami L12P, V30M, V71A.

Terapeutické ovplyvnenie TTRA 
vychádza z poznania, že niektoré níz-
komolekulové látky môžu potlačiť tvor-
bu TTR amyloidov. Medzi prirodzené 
látky (supresory) patrí retinol, kyselina 

trans-retínová, 9-cis-retínová, ktoré sa 
viažu na RBP, ale aj na TTR kanál a tým 
stabilizujú štruktúru RBP-TTR komple-
xu. Ďalšiu skupinu predstavujú omnoho 
účinnejšie syntetické látky, ktoré fun-
gujú ako chaperóny a využívajú sa dnes 
pri liečbe transtyretínovej amyloidózy. 
S cieľom zabrániť syntéze amyloidogén-
nych proteínov sa využíva aj genetická 
terapia pomocou syntetizovaných oligo-
nukleotidov (antisense oligonucleotides – 
ASOs), ktoré postranskripčnou represiou 
ovplyvnia syntézu ATTR proteínov. 

7. Aktuálna situácia v diagnostike 
a liečbe transtyretínovej amyloidnej 
polyneuropatie v SR  
Špalek P.  
Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava

Transtyretínová familiárna amy-
loidná polyneuropatia (TTR FAP) je 
zriedkavé hereditárne ochorenie s au-
tozómovo dominantným typom dedič-
nosti spôsobené patogénnymi amylo-
idogénnymi mutáciami v  TTR géne. 
TTR FAP spôsobuje abnormný proteín 
transtyretín (TTR), ktorý produkuje inak 
zdravá pečeň. Patogénne amyloidogénne 
mutácie sú zodpovedné za destabilizáciu 
tetraméru TTR a asociáciu monomérov 
do amyloidných formácií. Amyloid sa 
ukladá do všetkých periférnych nervov 
a  spôsobuje ich deštrukciu. TTR FAP 
sa manifestuje sa v  dospelosti ako 
ťažká rýchlo progredujúca senzitívna, 
motorická a vegetatívna polyneuropatia. 
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Hereditárna TTR-FAP sa vyskytuje 
v dvoch formách:
•		Early-onset TTR FAP so  vznikom 

v mladom veku (25 – 35 rokov). V SR 
evidujeme jedno príbuzenstvo s ear-
ly-onset formou, u všetkých pacien-
tov a presymptomatických jedincov 
sme zistili patogénnu amyloidogénnu 
mutáciu Val71Ala v TTR géne.

•		Late-onset TTR FAP vzniká vo vyš-
šom veku nad 50 – 60 rokov, v SR 
evidujeme 3 rodiny. V prvej rodine 
s late-onset TTR FAP sme u pacien-
tov a presymptomatických jedincov 
zistili v TTR géne patogénnu mutáciu 
Ile127Val. V 2. a 3. rodine sú pacienti 
a presymptomatickí jedinci nositeľmi 
najčastejšej patogénnej amyloidogén-
nej mutácie Val30 Met. 

Sporadická forma transtyretíno-
vej amyloidnej polyneuropatie je spôso-
bená de novo mutáciami v TTR géne. Prvý 
prípad sporadickej formy transtyretínovej 
amyloidnej polyneuropatie sme v  SR 
diagnostikovali v roku 2018, je spôsobená 
amyloidogénnou mutáciou Ile127Val.

V rozvinutom štádiu všetkých fo-
riem TTR FAP sú prítomné ťažké poly-
neuropatické príznaky – výrazné chabé 
parézy vyúsťujúce do imobilizačného 
syndrómu, výrazná globálna atrofia sval-
stva, ťažké poruchy citlivosti pre všetky 

kvality, výrazné bolesti a ťažké prejavy 
vegetatívnej dysfunkcie s orgánovými 
príznakmi. Prognóza neliečeného ocho-
renia bola infaustná, pacienti zomierali 
do 10 rokov od manifestácie prvých kli-
nických príznakov. 

Diagnózu všetkých 3 foriem TTR 
FAP definitívne potvrdzuje nález pato-
génnej amyloidogénnej mutácie v TTR 
géne. Prognóza pacientov so všetkými 
3 formami TTR-FAP závisí od včasné-
ho určenia správnej diagnózy a včasnej 
ordinácie tafamidisu. Preto je nutné vy-
hľadávať TTR FAP u pacientov s familiár-
nym výskytom polyneuropatie s autozó-
movo dominantným typom dedičnosti. 
Sporadické formy je nutné vyhľadávať 
najmä medzi pacientmi s idiopatickými 
progresívnymi senzitívne-motorický-
mi polyneuropatiami axonálneho typu 
a s bolestivými iritačnými senzitívnymi 
polyneuropatiami. V prednáške referu-
jeme o našich skúsenostiach s  liečbou 
TTR FAP transplantáciou pečene a tafa-
midisom. Tafamidis je prvé farmakum, 
ktoré pôsobí ako špecifický stabilizátor 
TTR, zabraňuje transformácii transty-
retínu na amyloid a  jeho ukladaniu do 
periférnych nervov. Tafamidis sa indiku-
je v 1. funkčnom štádiu polyneuropatie 
a významne zlepšuje prognózu pacien-
tov s TTR FAP. 
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Diagnostika a liečba zriedkavých 
geneticky podmienených  
a autoimunitných neurologických 
ochorení
8. Chronická hepatopatia ako mylná 
diagnóza adultnej formy Pompeho 
choroby 
Martinka I.1, Mattošová S.2, 
Kucháriková Ľ.3, Hanáčková E.3, 
Chandoga J.2, Hlavatá A.4, Špalek P.1  

1Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava  
2Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Nemocnica Staré Mesto, Bratislava  
3Neurologické oddelenie, Forlife,  
n. o., Všeobecná nemocnica Komárno  
4Centrum pre metabolické ochorenia, 
NÚDCH, Bratislava

Úvod: Pompeho choroba (PCh) je 
zriedkavé metabolické ochorenie s au-
tozómovo recesívnym typom dedičnos-
ti. Jeho príčinou je deficit lyzozomálnej 
alfa-glukozidázy (GAA), ktorý spôsobu-
je viac ako 300 mutácií v géne pre GAA 
na 17. chromozóme. Deficit GAA vedie 
k hromadeniu glykogénu v lyzozómoch 
svalových vlákien a klinicky k myopatii. 
Podľa veku pri vzniku, závažnosti postih-
nutia a rýchlosti progresie sa PCh delí 
na 3 formy. Infantilná forma má nulovú 
aktivitu GAA. Manifestuje sa po narode-
ní ťažkou myopatiou, kardiomyopatiou, 

hepatopatiou, úmrtie nastáva do 1. roka 
života v dôsledku respiračného alebo 
kardiálneho zlyhania. Juvenilná forma 
vzniká v neskoršom detskom veku, má 
určitú zvyškovú aktivitu GAA (3 – 10 %) 
a výrazne progresívny priebeh myopatie. 
Infantilná a juvenilná forma sa vyskytujú 
cca u 10 % pacientov s PCh. Adultná for-
ma je najčastejšia, vyskytuje sa u viac ako 
80 % pacientov s PCh. Adultná forma má 
určitú zvyškovú aktivitu GAA (10 – 25 %).  
Klinicky sa manifestuje myopatiou s va-
riabilnou symptomatológiou a priebe-
hom. PCh bola do konca 20. storočia ne-
liečiteľné ochorenie, často s infaustnou 
prognózou. Významný prelom v prognó-
ze nastal zavedením enzymatickej sub-
stitučnej liečby (ESL) s rekombinantnou 
alfa-glukozidázou. Najlepšie výsledky sa 
dosahujú, ak sa s liečbou začne vo včas-
nom štádiu ochorenia. Preto je nutné 
aktívne vyhľadávať pacientov s PCh po-
mocou skríningového vyšetrenia metó-
dou suchej kvapky krvi. Ak sa v suchej 
kvapke krvi zistí nulová alebo zreteľne 
znížená GAA, nález je potrebné potvr-
diť enzymologickým vyšetrením aktivity 
GAA v izolovaných leukocytoch a mole-
kulárno-genetickým vyšetrením – dô-
kaz patogénnych mutácií. Adultná forma 
Pompeho choroby je charakterizovaná 
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výraznou klinickou diverzitou myopa-
tických príznakov, čo spôsobuje zreteľné 
diagnostické ťažkosti. Najčastejšie mylné 
diagnózy sú z okruhu neuromuskulár-
nych ochorení, ktoré Pompeho choro-
ba napodobuje – muskulárne dystrofie, 
chronické polymyozitídy, myotonická 
dystrofia, adultná forma spinálnej amy-
otrofie. 

Kazuistika: V práci referujeme 
kazuistiku pacientky, u  ktorej bola 
Pompeho choroba niekoľko rokov 
mylne diagnostikovaná ako chronická 
hepatopatia na základe zvýšených 
hladín AST a ALT v sére, pričom hladiny 
bilirubínu a  GMT boli vždy v  norme. 
Napriek tomu, že zvýšenie sérových 
hladín AST a ALT býva relatívne často 
myogénneho pôvodu, u  pacientky sa 
nikdy nevyšetrila hladina kreatínkinázy 
(CK). Dokonca ani neskôr, keď sa 
už u  pacientky rozvíjali evidentné 
klinické príznaky myopatie. Napokon 
bola pacientka hospitalizovaná na 
Neurologickom oddelení v  Komárne, 
kde klinicky zistili myopatický syndróm 
a  prvýkrát vyšetrili CK so zreteľne 
zvýšenou hladinou v sére – 17,03 ukat/l 
(norma do 2,83). Pacientku odoslali do 
Centra pre neuromuskulárne ochorenia. 
Skríningovým vyšetrením suchou kvap-
kou krvi, enzymologickým vyšetrením 
a DNA diagnostikou sme u pacientky 
diagnostikovali adultnej formu Pompeho 
choroby. Pacientka je na enzymatickej 
substitučnej liečbe rekombinantnou alfa-
-glukozidázou, klinické prejavy myopatie 
sa zmiernili. 

Záver: U každého pacienta s ele-
váciou transamináz bez súčasnej elevácie 
hepar-špecifických markerov (bilirubín, 
GMT) je nutné vyšetriť aj sérovú hla-
dinu CK, aby sa potvrdila/vylúčila ele-
vácia transamináz myogénnej etiológie. 
Obzvlášť dôležité je realizovať vyšetre-
nie CK u pacientov, ktorí majú okrem 
elevácie ALT, AST subjektívne ťažkos-
ti charakteru svalovej slabosti, myalgií 
a intolerancie fyzickej záťaže, ktoré sú 
vysoko suspektné pre ochorenie z okru-
hu myopatií vrátane Pompeho choroby. 

Odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Sanofi Genzyme.

9. Molekulárna diagnostika 
myotonických dystrofií na Slovensku 
alebo o čom hovoria údaje 
z posledných 30 rokov 
Mócová A.1, 2, Špalek P.3, Kádaši Ľ.1, 2, 
Radvánszky J.1, 2 

1Katedra molekulárnej biológie, 
Prírodovedecká fakulta, UK, 
Bratislava 
2Ústav klinického a translačného 
výskumu, Biomedicínske centrum, 
SAV, Bratislava 
3Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava

Myotonická dystrofia (DM) je ge-
neticky determinované multiorgánové 
ochorenie, charakterizované autozo-
málne dominantnou dedičnosťou, aj keď 
často s fenoménom anticipácie. V súčas-
nosti odlišujeme dve genetické formy 
ochorenia, myotonickú dystrofiu typu 1 
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(DM1) a typu 2 (DM2). DM1 je zapríčinená 
(CTG)n trinukleotidovou expanziou v gé-
ne DMPK (dystrophia myotonica protein 
kinase), kým DM2 je zapríčinená (CCTGn 
tetranukleotidovou expanziou v géne 
CNBP1 (cellular nucleic acid-binding 
protein). Súčasťou diferenciálnej dia- 
gnostiky DM by malo byť potvrdenie prí-
tomnosti kauzatívnej mutácie na úrovni 
DNA. Na našom pracovisku uskutočňu-
jeme molekulárnu diagnostiku oboch 
typov DM približne od roku 2006, avšak 
náš súbor archivovaných DNA vzoriek 
siaha až do roku 1989. Celkový súbor 
analyzovaných vzoriek bol 520, patria-
cich do 391 rodín. Probandom, čiže je-
dincom primárne zaslaným na analýzu, 
prislúchalo 391 vzoriek, kým 129 patrilo 
ich rodinným príslušníkom zo 60 viac-
členných rodín. DM1 bola identifikova-
ná v 59 rodinách (15 %; 79 pacientov), 
DM2 bola identifikovaná v 78 rodinách  
(20 %; 106 pacientov) a v 254 rodinách 
(65 %; 285 pacientov) nebola identifiko-
vaná ani DM1 ani DM2 expanzia. V rámci 
týchto troch hlavných skupín nášho sú-
boru sme uskutočnili rôzne štatistické 
analýzy. Porovnanie pohlaví odhalilo 
výrazný nepomer pohlaví medzi DM2 
probandmi (2/3 žien), kým v DM1 sku-
pine bol pomer vyrovnaný. Porovnanie 
vekového zloženia ukázalo približne 
o dekádu vyšší vekový priemer v DM2 
skupine (pri stanovení molekulárnej 
diagnózy), než bol stanovený v DM1 sku-
pine. Vzory medzigeneračných prenosov, 
aj keď na limitovanom súbore, naznačili 
častejší paternálny prenos pri DM1 (čo 
môže byť do určitej miery skreslené ab-

senciou kongenitálnych foriem v našom 
súbore), kým skôr typicky maternálny 
prenos pri DM2. Hodnotenie klinických 
prejavov nepreukázalo symptómy, kto-
ré by sa vyskytovali u každého jedného 
pacienta, ako ani také, ktoré by exklu-
zívne odlišovali hociktorú z troch hod-
notených skupín. Najčastejšími prejavmi 
v našom súbore sa javili byť svalová sla-
bosť (skoro 80 – 90 % pacientov vo všet-
kých skupinách) a myotónia (skoro 90 %  
v DM1 skupine, avšak iba 35 % v DM2 
skupine). Uvedené výsledky do určitej 
miery vysvetľujú vyššie spomínaný 35 %  
diagnostický výťažok, dobre ilustrujú 
problematiku diferenciálnej diagnostiky, 
a zároveň potvrdzujú pridanú hodnotu 
podpory klinickej diagnózy molekulár-
nou analýzou.

10. IgG4 asociovaná hypertrofická 
pachymeningitída 
Lisá I.1, Stanková S.1, Belan V.2  

1II. neurologická klinika LF UK a UNB, 
Bratislava 
2Pro Diagnostic Group Dr. Magnet, 
a. s. pracovisko Kramáre, Bratislava, 
Slovakia

IgG4 asociované ochorenia (IgG4-
-RD) boli opísané len nedávno. Ide o au-
toimunitne podmienené multisystémo-
vé ochorenia charakterizované hyper-
gamaglobulinémiou IgG4 a expanziou 
IgG4 produkujúcich lymfoplazmatických 
buniek v postihnutých orgánoch s fib-
rozápalovými zmenami a obliterujúcou 
flebitídou vznikajúcimi ako reakcia na 
doteraz neznámy antigén. Postihnutie 
býva obyčajne multiorgánové, s postih-
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nutím pankreasu, extrapankreatických 
žlčových ciest, pľúc, slinných a slzných 
žliaz, retroperitonea, aorty a obličiek. 
Nikdy nedochádza k postihnutiu mozgu 
alebo miechy a jediným opísaným klinic-
kým prejavom IgG4-RD v CNS bola IgG4 
hypofyzitída. Len v poslednom desaťročí 
boli opísané ojedinelé prípady IgG4 hy-
pertrofickej pachymeningitídy.

V predkladanej prezentácii uvá-
dzame kazuistiku 32-ročného pacienta 
s niekoľkomesačnými pretrvávajúcimi 
intenzívnymi bolesťami hlavy, na MRI 
s obrazom výraznej pachymeningitídy 
v intrakraniu zasahujúcej až do úrov-
ne C3 cervikálneho spinálneho kanála. 
Vyšetrenie cerebrospinálneho likvoru 
s cytoproteinickou asociáciou s miernou 
lymfocytárnou pleiocytózou bez patolo-
gických buniek v cytologickom obraze 
a zvýšená hladina IgG4 v sére potvrdila 
suponovanú diagnózu. Rozsiahlymi vy-
šetreniami boli vylúčené diferenciálne 
diagnosticky iné príčiny uvedeného ná-
lezu, ako i postihnutie iných orgánov. 
Izolovaná hypertrofická pachymeningi-
tída asociovaná s IgG4 je veľmi zriedka-
vou a na stanovenie diagnózy sa podľa 
aktuálnych kritérií vyžaduje potvrdenie 
bioptickým nálezom na meningoch. Toto 
sme u pacienta nepovažovali za indiko-
vané a nasadená bola v literatúre od-
porúčaná liečba kortikoterapiou, najprv 
pulzom metylprednizolónu a následne 
perorálne 2 mesiace s postupným zni-
žovaním dávky. Uvedená liečba viedla ku 
kompletnej remisii cefaley a normalizácii 
MRI nálezu. Aj po jej vysadení pacient 
ostáva bez ťažkostí. 

11. MMN a MADSAM – kontinuum 
jedného ochorenia (kazuistika)  
Gurčík L.1, Špalek P.2, Cibulčík F.2  
1Neurologické oddelenie VNsP, 
Levoča  
2Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava

Úvod: Multifokálna motoric-
ká neuropatia (MMN) je autoimunitná  
neuropatia s charakteristickým atakovi-
tým alebo chronickým vývojom asymet-
rickej svalovej slabosti horných alebo aj 
dolných končatín bez porúch senzitivity. 
Diagnóza sa opiera o kardinálne klinické, 
elektrofyziologické a o podporné nále-
zy podľa medzinárodne akceptovaných 
diagnostických kritérií MMN (EFNS/PNS 
2010). V klinickom náleze je na určenie 
diagnózy potrebná viacložisková progre-
sívna svalová slabosť v distribúcii najme-
nej dvoch periférnych nervov a normálna 
senzitivita. Pri vodivostných štúdiách 
motorických nervov býva kardinálnym 
nálezom istý alebo pravdepodobný kon-
dukčný blok. K podporným diagnostic-
kým kritériám patria pozitívny titer IgM 
autoprotilátok proti GM1gangliozidom, 
zvýšená proteinorachia v likvore < 1 g/l, 
MRI nález T2 signálových hyperinten-
zít a zhrubnutí štruktúr v oblasti plexus 
brachialis a klinické zlepšenie pri liečbe 
intravenóznym imunoglobulínom (IVIg). 
Multifokálna získaná demyelinizačná 
senzitívna a motorická neuropatia (mul-
tifocal acquired demyelinating sensory 
and motor neuropathy – MADSAM) na 
rozdiel od MMN postihuje aj senzitívne 
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nervy, niekedy aj s prítomnosťou neuro-
patickej bolesti. Podľa EFNS/PNS kritérií 
(rok 2010) patrí MADSAM do skupiny aty-
pických foriem chronickej inflamatórnej 
demyelinizačnej polyneuropatie (CIDP). 
Z pomocných vyšetrení sa u skoro všet-
kých pacientov zisťuje hyperproteino-
rachia likvoru, ktorá býva výraznejšia 
ako pri MMN, niekedy presahuje 1 g/1. 
O určitých odlišnostiach v imunopato-
genéze MADSAM svedčí prítomnosť nor-
málnych titrov IgM autoprotilátok proti 
GM1 gangliozidom a významnejšie uplat-
ňovanie celulárnych imunopatologických 
mechanizmov. V porovnaní s MMN sú pri 
MADSAM v EMG nálezoch okrem moto-
rických kondukčných blokov prítomné 
aj kondukčné abnormality senzitívnych 
nervov. V terapii CIDP vrátane MADSAM 
sú liečbou prvej voľby IVIG alebo korti-
kosteroidy. 

Kazuistika: Prezentujeme 53-roč-
ného pacienta, u ktorého sa v roku 2010 
začala vyvíjať atakovite progredujúca 
asymetrická slabosť svalov s dominujú-
cim postihnutím ľavej hornej končatiny 
v distribúcii viacerých nervov, bez po-
rúch citlivosti. Pacient spĺňal kardinálne 
klinické, elektromyografické aj podporné 
diagnostické kritériá pre diagnózu MMN. 
V roku 2014 bol nastavený na chronickú 
udržiavaciu terapiu IVIG-om v pravidel-
ných intervaloch s priaznivým efektom 
– zastavenie progresie MMN a zlepšenie 
paréz na ľavej HK. V roku 2017 sa pridru-
žili príznaky postihnutia senzitívnych 
nervov na dolných končatinách a ľavej 
hornej končatine – parestézie, mierne 
poruchy taktilnej citlivosti. Klinický ob-

raz, elektrofyziologické a laboratórne 
nálezy v súčasnosti spĺňajú diagnostické 
kritériá pre MADSAM. U pacienta pokra-
čujeme v chronicko-intermitentnej lieč-
be IVIG-om v jednorazovej dávke 50 g.  
Po skrátení intervalu medzi aplikáciami 
IVIG-u senzitívne príznaky významne 
ustúpili. 

Záver: MMN a MADSAM patria 
k zriedkavým chronickým autoimunit-
ným ochoreniam periférneho nervové-
ho systému. Napriek určitým rozdielom 
v patogenéze, diagnostických kritériách 
a terapeutických postupoch majú MMN 
a MADSAM podobný klinický obraz, prie-
beh, elektrofyziologické nálezy a priaz-
nivú reakciu na IVIG, preto sa považujú 
za kontinuum jedného ochorenia.

12. Eozinofilná polymyozitída 
– vzácny typ imunogénne 
podmienenej myopatie  
Martinka I.1, Mečiarová I.2, Satko M.3, 
Špalek P.1 

1Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
UNB a SZU, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava 
2Alpha Medical Patológia, s. r. o., 
UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava 
3Dr. Magnet Ružinov, s. r. o., 
Nemocnica Ružinov, Bratislava

Úvod: Eozinofilná polymyozitída 
(EP) je vzácne imunitne sprostredkova-
né zápalové ochorenie svalov charak-
terizované prítomnosťou periférnej a/
alebo svalovej eozinofílie. V našej práci 
prezentujeme raritný prípad pacient-
ky s atypickou klinickou manifestáciou 
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EP. Myozitídu potvrdilo MRI vyšetrenie 
stehenných svalov, definitívnu diagnózu 
EP potvrdilo histopatologické vyšetrenie 
svalu. Liekom voľby pri EP sú kortikoidy. 

Kazuistika: 40-ročná pacientka 
bez závažnejšej rodinnej a osobnej anam-
nézy, s 2-ročnou anamnézou bolestivých, 
migrujúcich, spontánne ustupujúcich 
opuchov končatín. Edémy postihovali 
spočiatku distálnejšie segmenty kon-
čatín (ruky, predlaktia, lýtka), neskôr sa 
začali objavovať aj v proximálnych seg-
mentoch (stehná, ramená) a v žuvacom 
svalstve. Laboratórne sa opakovane 
zistila eozinofília v periférnej krvi (max. 
4,5 x 109 – norma do 0,5 x 109), hladiny 
kreatínkinázy (CK) v sére boli opakova-
ne v norme. Vzhľadom na recidivujúce 
edémy asociované s eozinofíliou pred-
pokladal obvodný lekár alergickú etio-
lógiu, po probatórnom podaní vysokej 
dávky dexametazónu i. v. sa pozorovala 
rýchla regresia opuchov v priebehu 24 
hodín a pokles počtu eozinofilov v krvi. 
Imunoalergológ však alergickú etiológiu 
nepotvrdil, vylúčila sa infekčná príčina aj 
systémové ochorenia spojiva. Pre eozi-
nofíliu bola pacientka odoslaná k hema-
tológovi, ktorý vzhľadom na palpačne 
tuhé, bolestivé edémy končatín a dob-
rú reakciu na kortikoidy predpokladal 
eozinofilnú fasciitídu (Shulmanov syn-
dróm). Pacientku sme v novembri 2018 
hospitalizovali v Centre pre neuromus-
kulárne ochorenia v Bratislave s cieľom 
diagnostického doriešenia. Objektívne 
pri prijatí boli prítomné bolestivé opuchy 
predlaktí, dorza rúk a prstov, distálnej 
časti stehien, perimaleolárne a najmä 

plosiek nôh bilaterálne. MRI vyšetre-
ním svalov stehien sa zistili známky in-
tramuskulárneho edému so zvýšenou 
intenzitou signálu v sekvenciách T2 vo 
vyšetrených svaloch obojstranne, bez 
známok lézie fascií. Histopatologickým 
vyšetrením svalu sme zistili chronické 
myogénne zmeny a evidentnú celulár-
nu zápalovú reakciu s výraznou príme-
sou eozinofilov. Stav sme uzavreli ako 
idiopatickú eozinofilnú polymyozitídu. 
Pôvodne suponovanú diagnózu eozino-
filnej fasciitídy sme vylúčili. Ordinovali 
sme liečbu prvej voľby prednizón v dávke 
1 mg/kg/deň – 60 mg/deň. Po niekoľ-
kých dňoch nastalo výrazné zlepšenie 
klinického stavu a rýchly pokles hodnôt 
eozinofilov v krvi na normu. Pri kontrol-
nom MRI svalov stehien v máji 2019 bol 
nález v stehenných svaloch v norme. Pri 
pozvoľnom znižovaní dávok prednizónu 
na 20 mg každý druhý deň v septembri 
2019 došlo k exacerbácii EP. U pacientky 
došlo k recidíve silných bolestí a opuchov 
ramien bilaterálne, objavili sa mierne 
edémy a bolesti v distálnej tretiny stehien 
a členkov, intolerancia fyzickej záťaže. 
V sére sme opäť zaznamenali vzostup 
počtu eozinofilov v krvi nad normu (0,95 
x 109). Pacientku sme hospitalizovali, or-
dinovali sme metylprednizolón v dávke 
3x 500 mg i. v. s prechodom na 40 mg 
prednizónu p. o. a pridali sme imunosup-
resívnu liečbu cyklofosfamidom v dáv-
ke 50 mg/deň. Pri tejto liečbe sa stav 
subjektívne i objektívne výrazne zlepšil, 
neskôr opäť upravil. 

Záver: Naša kazuistika je prvým 
opísaným prípadom eozinofilnej poly-
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mozitídy v SR. Manifestovala sa opuchmi 
svalov, intoleranciou námahy, výrazným 
vzostupom eozinofilov v krvi, hladina CK 
bola v norme. U pacientov s opuchmi, 
bolesťami svalov, intoleranciou fyzickej 
záťažou a  eozinofíliou je diferenciál- 
no-diagnosticky nutné myslieť na EP 
a eozinofilnú fasciitídu. Diagnosticky 
rozhodujúcim je MR nález myozitídy vo 
svalstve. Definitívnu diagnózu EP potvr-
dzuje histopatologické vyšetrenie svalu 
a fascie. EP reaguje veľmi dobre na korti-
koterapiu, niekedy je potrebné kombino-
vať ju s imunosupresívnym preparátom 
(azatioprín, cyklofosfamid). 

13. MuSK pozitívna myasténia gravis 
mylne diagnostikovaná a liečená ako 
sclerosis multiplex  
Veverka J., Otrubová V., Špalek P.  
Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava

Úvod: Myasténia gravis (MG) je 
zriedkavé autoimunitné ochorenie s he-
terogénnou imunopatogenézou a varia-
bilnou klinickou manifestáciou a prie-
behom. MG všeobecne charakterizuje 
nebolestivá slabosť svalstva kolísavej 
intenzity, ktorá najčastejšie postihuje 
okohybné, bulbárne a končatinové svaly. 
V imunopatogenéze MG majú rozhodu-
júci význam cirkulujúce autoprotilátky 
proti antigénom na motorickej platničke 
nervovosvalového spojenia. Najčastejší 
výskyt (> 90 % pacientov) má MG s au-
toprotilátkami proti acetylcholínovým 
receptorom (AChR), ktoré deštruujú, čím 

spôsobujú zlyhanie neuromuskulárnej 
transmisie a klinické príznaky MG. MuSK 
pozitívna MG je vzácna, vyskytuje sa len 
u 2 – 3 % pacientov s MG. Je spôsobená 
autoprotilátkami proti svalovo špecifickej 
kináze (muscle specific kinase – MuSK), 
ktorá má rozhodujúci význam pri inkor-
porácii AChR do postsynaptickej platnič-
ky. Autoprotilátky proti MuSK znižujú 
počet funkčných AChR a tým spôsobujú 
poruchu neuromuskulárnej transmisie 
a  myastenickú symptomatológiu. Pri 
MG bývajú postihnuté svaly v najrôz-
nejších kombináciách a intenzite, preto 
klinické obrazy MG môžu imitovať iné 
neurologické ochorenia. V úvodných fá-
zach vývoja MG sa u viacerých pacientov 
vyskytujú spontánne remisie, čo imitu-
je priebeh relaps-remitujúcich foriem 
sclerosis multiplex (SM). Referujeme ka-
zuistiku ženy s MuSK pozitívnou myas-
téniou gravis, ktorá bola pôvodne mylne 
diagnostikovaná a nesprávne liečená ako 
sclerosis multiplex (SM). 

Kazuistika: V roku 2012 u vtedy 
28-ročnej pacientky vznikli stavy diplo-
pie a semiptózy. V roku 2013 sa pridružili 
ťažkosti s artikuláciou, fonáciou a najmä 
s prehĺtaním, kolísavej intenzity. V marci 
2015 bola hospitalizovaná v rajónnom 
neurologickom pracovisku. EMG vyše- 
trenie na MG bolo negatívne, negatívny 
bol aj titer sérových autoprotilátok proti 
AChR. Autoprotilátky proti MuSK neboli 
vyšetrené. Na MR mozgu boli opísané 
viacpočetné ložiskové lézie, ktoré boli 
hodnotené ako demyelinizačné lézie pri 
SM. Na rajónnom neurologickom pra-
covisku stav uzavreli ako autoimunitné 
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demyelinizačné ochorenie typu SM a ak-
tuálny klinický stav hodnotili atak SM. 
Výsledky vyšetrení likvoru a vizuálnych 
evokovaných potenciálov boli v norme. 
Pacientke ordinovali pulznú liečbu me-
tylprednizolónom i. v. s prechodom na 
prednizón p. o., ktorý postupne znižovali 
a po 5 týždňoch vysadili. Stav pacientky 
sa v úvode kortikoterapie zlepšil. 2 týžd-
ne po vysadení prednizónu došlo k akút-
nej exacerbácii klinickej symptomatoló-
gie, ktorá bola opäť hodnotená ako atak 
SM. Znovu bola ordinovaná krátkodobá 
kortikoterapia. Po vysadení prednizónu 
došlo opätovne k ťažkej exacerbácii kli-
nických príznakov. Pacientka bola odo-
slaná do centra pre liečbu sclerosis mul-
tiplex, kde sa plánovala imunomodulačná 
liečba SM. Konziliárne bola vyšetrená 
v Centre pre neuromuskulárne ochorenia 
v Bratislave. Klinický obraz s menlivou 
lokalizáciou klinických príznakov a ich 
kolísavou intenzitou býva niekedy pri SM, 
ale častý je najmä pri MG. U pacientov 
s MG je indikovaná dlhodobá kombinova-
ná imunosupresívna liečba. Pri krátkodo-
bej kortikoterapii dochádza po vysadení 
prednizónu u pacientov s MG k závažným 
exacerbáciám až k vzniku myastenic-
kých kríz s respiračnou insuficienciou. 
U pacientky sme vyšetrili autoprotilát-
ky proti MuSK a zistili ich vysoký titer 
11,60 IU/ml (norma do 0,40). Konzultovali 
sme naše MR pracovisko, na ktorom opí-
sali na mozgu len ojedinelé chronické 
hyperintezívne lézie periventrikulárne 
nešpecifického charakteru. MR nález na 
mozgu nespĺňal kritériá na stanovenie 
diagnózy SM. Pacientke sme v auguste 

2015 ordinovali kombinovanú imunosup-
resívnu liečbu (azatioprín 100 mg/deň, 
prednizón 80 mg) a liečbu inhibítorom 
cholínesterázy – pyridostigmín 5x 1 drg 
á 60 mg. Myastenická symptomatológia 
sa postupne upravila Od septembra 2016 
je pacientka vo farmakologickej remisii, 
prednizón a pyridostigmín sme postupne 
vysadili. Pacientka je dlhodobo asympto-
matická na udržiavacej imunosupresívnej 
liečbe azatioprínom 100 mg/deň. 

Záver: MG môže svojou sympto-
matológiou a  priebehom imitovať iné  
neurologické ochorenia, preto býva mylne 
diagnostikovaná a vedená pod nespráv-
nymi diagnózami. Pre prognózu pacien-
tov s MG je rozhodujúce včasné určenie 
správnej diagnózy a následne ordinácia 
adekvátnej imunoterapie (imunosupresív-
ne preparáty, kortikoterapia, tymektómia, 
plazmaferéza, IVIG, rituximab). S dĺžkou 
trvania nediagnostikovanej a neliečenej 
MG sa zväčšuje rozsah ireverzibilných 
zmien na postsynaptickej platničke a vý-
znamne sa redukuje prirodzená schop-
nosť regenerácie acetylcholínových re-
ceptorov. Okrem najčastejšej formy MG 
s autoprotilátkami proti AChR je nutné 
diagnosticky myslieť aj na vzácne formy 
MG s autoprotilátkami proti MuSK. 

14. Akútna polyradikuloneuritída 
GBS – faryngo-cerviko-brachiálny 
variant s respiračným zlyhaním 
indukovaný Legionella pneumophila  
Špalek P.1, Kochanová J.2, Mišáková Ľ.3,  
Kotrbancová M.4, Špaleková M.4  
1Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
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SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava  
2Neurologické oddelenie FN, Trenčín  
3OAIM FN, Trenčín  
4Ústav epidemiológie LF UK, 
Bratislava

Úvod: Akútna polyradikuloneu-
ritída Guillain-Barrého syndróm (GBS) 
je zápalové autoimunitné ochorenie, 
ktoré spôsobuje demyelinizáciu a/ale-
bo axonálne postihnutie na rôznych 
úrovniach vrátane spinálnych koreňov 
a kraniálnych nervov. Hoci GBS je často 
idiopatický, viaceré infekčné agens môžu 
indukovať imunogénny vznik GBS, na-
pr. Campylobacter jejuni, Mycoplasma 
pneumoniae, vírus influenzy alebo 
parainfluenzy, skupina herpetických 
vírusov. Legionella pneumophila (L. p.) 
je gram-negatívna baktéria ubikvitár-
na vo vodných prírodných a v človekom 
vytváraných ekosystémoch (vodovodná 
sieť, klimatizačné zariadenia, prevádz-
ky hydroterapie), ktorá môže vyvolávať 
ťažkú formu pneumónie známu ako 
legionárska choroba. L. pneumophila 
nie je bežný patogénny faktor pri GBS. 
V literatúre je opísaných len niekoľko 
prípadov akútnej polyradikuloneuritídy, 
ktoré vznikli v kauzálnej súvislosti s le-
gionelovou pneumóniou. 

Kazuistika: Referujeme o faryn-
go-cerviko-brachiálnom variante akútnej 
polyradikuloneuritídy GBS s respiračnou 
insuficienciou, ktorá sa manifestovala 
u 75-ročného pacienta v časovej koinci-
dencii s ťažkou pneumóniou spôsobenou 
L. pneumophila. Ochorenie začalo v po-
lovici februára 2017 pocitom diskomfor-

tu v hrdle a febrilitami. 22. 2. 2017 bol 
pacient prijatý na NK FN Trenčín pre 
ťažký bulbárny syndróm, neschopnosť 
prehĺtania (zavedená nazogastrická son-
da), ťažkú poruchu artikulácie, výraz-
nú slabosť svalstva oboch ramenných 
pletencov a slabosť šijového svalstva. 
V likvore sa zistila hraničná proteinora-
chia. EMG nález bol nešpecifický. CT vy-
šetrením hrudníka sa zistila pneumónia; 
CRP 175; leukocytóza 15,260. Pre vznik 
akútnej respiračnej insuficiencie bol pa-
cient preložený na OAIM FN Trenčín. 
Bola realizovaná tracheostómia, pacient 
bol napojený na ÚPV. Stav bol hodnote-
ný ako akútna respiračná insuficiencia 
kombinovanej etiológie pri GBS a pri 
pneumónii. Pacientovi bola 24. 2. 2017 
ordinovaná 5-dňová kúra IVIG-om v cel-
kovej dávke 140 g a empirická i. v. liečba 
Augmentin a Amoksiklavom. 27. 2. 2017 sa 
v moči dokázal antigén L. pneumophila 
séroskupiny 1 v ELISA teste s vysokou 
pozitivitou – OD (optická denzita) 131,4 
(cut-off – 3,0). L. pneumophila sa doká-
zala aj PCR vyšetrením v moči a v sére 
pacienta. Všetky ostatné sérologické 
a kultivačné vyšetrenia zamerané na inú 
etiológiu pneumónie boli negatívne. Po 
potvrdení legionelovej etiológie bol pa-
cient liečený cielene ciprofloxacínom i. v. 
po obdobie 17 dní a azitromycínom per os 
počas 14 dní. Pri tejto antibiotickej liečbe 
a po 5-dňovej kúre IVIG-om sa klinický 
stav faryngo-cerviko-brachiálneho GBS 
a legionelovej pneumónie postupne zlep-
šoval. Pacient bol prevedený na spontán-
nu ventiláciu a 8. 3. 2017 extubovaný. Po 
efektívnej cielenej antibiotickej liečbe 
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bolo 13. 3. 2017 ešte kontrolné vyšetre-
nie moču na dôkaz antigénu L. pneumo-
phila ľahko pozitívne, ale s výrazným 
poklesom OD z hodnoty 131,4 na 5,9. 
Objektívna neurologická symptomato-
lógia sa postupne zlepšovala. Pacient bol 
21. 3. 2017 preložený s cieľom intenzívnej 
rehabilitácie do UNB Ružinov. 28. 4. 2017 
pri prepustení do ambulantnej starostli-
vosti bol objektívny neurologický nález 
v norme, ako rezíduum ostali nevýbavné 
RŠA, svalová sila a aktívna motorika sa 
úplne upravili. 

Záver: L. pneumophila patrí k in-
fekčným agens, ktoré môžu indukovať 
vznik GBS. Akútna polyradikuloneuritída 

GBS v časovej koincidencii s legionelo-
vou pneumóniou sa považuje za prejav 
kauzálnej súvislosti medzi legionelovou 
infekciou a vznikom GBS. Dôkaz antigé-
nu L. pneumophila v moči ELISA testom 
má konfirmačný význam pri stanovení 
diagnózy legionárskej choroby. Pre 
priaznivú prognózu pacientov majú 
rozhodujúcu úlohu včasné určenie dia- 
gnózy GBS a legionelovej pneumónie, 
kvalitná intenzivistická terapia, ordinácia 
cielenej antibiotickej liečby a intervenčná 
imunoterapia intravenóznym imunoglo-
bulínom. 

Odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Takeda.
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Molekulová a klinická diagnostika 
zriedkavých chorôb a možnosti  
ich zdravotnej starostlivosti
15. Priebeh vyšetrenia génov 
asociovaných s tzv. klinickým 
exómom v praxi: pilotné výsledky 
v diagnostike 
Konečný M., Baldovič M.,  
Zmetáková I., Ferák V.  
GHC GENETICS SK, Bratislava

Úvod: Sekvenovanie tzv. klinic-
kého exómu sa zakladá na sekvenovaní 
veľkého panelu génov, zväčša okolo 5 000 
génov, ktoré sú najčastejšie asociované 
s mendelistickými genetickými ochore-
niami uvedenými v databázach OMIM 
alebo Orphanet. Konkrétne zloženie pa-
nelu sa v závislosti od dizajnu príslušného 
kitu mení. Uvedený prístup spolu s CNV 
analýzou ponúka efektívne riešenie dia- 
gnosticky komplikovaných prípadov.

Metódy:  V  rámci vyšetrenia 
klinického exómu sme DNA izolovali 
štandardnými postupmi pomocou 
kolónkových metód, pričom kontrola 
kvality DNA sa vykonávala pomocou 
prístroja Qbit. Príprava DNA knižníc 
prebiehala pomocou CES kitu (Clinical 
Exome Solution, Sophia Genetics) 
a kontrola kvality knižníc sa analyzovala 
pomocou HS DNA kitu, resp. DNA 1000 
kit (Agilent). Samotné masívne paralelné 
sekvenovanie prebiehalo na prístroji 
NextSeq a pomocou príslušnej chémie 
(Illumina). Výsledná genetická analýza 
sa uskutočnila pomocou Sophia DDM 

softvéru a  využitím databáz OMIM, 
Orphanet, VarSome, ClinVar.

Výsledky: V  našej práci sme 
celkovo analyzovali panel 4 493 
génov pri 59 vzorkách, pričom sme 
prítomnosť patologického alebo 
potenciálne patologického variantu 
dokázali pri 36 % vzorkách. Pri ďalších 
13 % vzoriek sme identifikovali varianty 
s neznámym klinickým efektom, avšak 
s potenciálne patologickou predikciou, 
pričom aktuálne prebiehajú segregačné 
analýzy. Potenciálne sme teda až 
v 49 % prípadov prispeli k stanoveniu 
diagnózy u pacienta. V rámci prednášky 
budeme prezentovať dáta jednotlivých 
pozitívnych rodín a špecifické kazuistiky.

Záver: Výhodou využitia CES 
technológie je, že pacient s predpokla-
danou zriedkavou mendelistickou cho-
robou má prístup ku komplexnej metóde 
umožňujúcej určenie presnej molekulár-
nej diagnózy, a to zväčša po vyčerpáva-
júcom procese genetického, biochemic-
kého a rádiologického testovania, ktoré 
neviedli k  žiadnemu diagnostickému 
záveru.

16. Familiárna stredomorská 
horúčka – naše skúsenosti 
s diagnostikou tohto ochorenia 
Pietrzyková M.1, Lexová Kolejáková K.2,  
Mlkvá I.1, Chandoga J.2 
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1Oddelenie klinickej genetiky, 
Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Bratislava  
2Oddelenie molekulovej 
a biochemickej genetiky – Centrum 
zriedkavých genetických chorôb, 
ÚLBGKG, LF UK a UNB, Bratislava

Familiárna stredomorská ho-
rúčka (FMF) je geneticky podmienené 
autoinflamačné ochorenie, ktorého pre-
valencia je vysoká v populácii žijúcej 
v stredomorskom regióne. Na Slovensku 
bolo donedávna o pacientoch s touto 
chorobou málo informácií, prevalencia 
pre našu populáciu nie je zatiaľ známa. 
Ochorenie sa zvyčajne prejavuje reku-
rentnými atakmi febrilít so serozitídou 
(pleuritída, peritonitída, synovitídy, pe-
rikarditída), bolesťami brucha, atral-
giami, myalgiami a erytémom podob-
nému erysipelas alebo ako izolovaná 
amyloidózou u inak asymptomatických 
jedincov. Atak môže trvať niekoľko dní 
a klinický stav sa často spontánne upra-
ví. FMF má väčšinou autozomálne rece-
sívny typ dedičnosti, keď sú postihnutí 
jedinci homozygoti alebo zložení hete-
rozygoti pre patogénne varianty v MEFV 
géne. Taktiež je opísaná autozomálne 
dominantná (AD) dedičnosť, pri ktorej 
majú nosiči iba jedného patogénneho 
variantu klinické prejavy a v rodinách 
môže byť výskyt ochorenia vo viacerých 
generáciách. Pacienti s AD dedičnou 
familiárnou stredomorskou horúčkou 
majú miernejší prejav ochorenie s ne-
skorším nástupom (často v dospelosti), 
čo sťažuje diagnostiku a predlžuje čas 

k stanoveniu správnej diagnózy a ná-
slednej liečby.

Familiárna stredomorská horúčka 
sa diagnostikuje na základe klinického 
obrazu a  terapeutického efektu kol-
chicínom, čo hodnotí klinický imunológ 
a na základe DNA analýzy génu MEFV 
indikovanej cez klinického genetika. 
Klinická diagnóza sa stanoví pri splnení 
diagnostických kritérií (Tel Hashomer, 
Livneh, Yalcinkaya), ktoré boli vytvorené 
na základe klinických prejavov u pacien-
tov v rizikových populáciách. Pacienti 
s FMF zvyčajne kompletne alebo par-
ciálne reagujú na liečbu kolchicínom, pri 
ktorej vymiznú alebo sa zmiernia prejavy 
ochorenia, čo sa taktiež môže využiť ako 
diagnostický test. Liečba kolchicínom 
môže výrazne zlepšiť kvalitu života pa-
cienta a taktiež zabráni rozvoju ireverzi-
bilných komplikácií (amyloidóza).

Odprezentujeme naše skúsenosti 
s pacientmi s familiárnou stredomorskou 
horúčkou, ktorí boli diagnostikovaní 
u  nás na Oddelení klinickej genetiky 
a oddelení molekulovej a biochemick-
ej genetiky, ÚLBGKG, LF UK a  UNB. 
Bližšie sa zameriame na kazuistiku jed-
nej rodiny, na ktorej si ukážeme vari-
abilitu prejavov ochorenia. Cieľom nášho 
príspevku je poukázanie aj na miernejšie 
prejavy, a teda možný skorší záchyt tohto 
terapeuticky ovplyvniteľného ochorenia.

17. Choroba Rendu-Osler-Weber – 
kazuistika 
Kučeráková M.1, Okonová L.1, 
Tomášová Z.2, Cisarik F.3, Mačuga I.4, 
Bažík R.5 
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1Oddelenie hematológie a KB, FNsP, 
Žilina 
2Neurologické oddelenie, FNsP, Žilina 
3Oddelenie genetiky, FNsP, Žilina 
4Neurochirurgické oddelenie, FNsP, 
Žilina 
5Neurologické oddelenie CINRE, s. r. o.,  
Bratislava

Úvod: Hereditárna hemoragická 
teleangiektázia (HHT) alebo choroba 
Rendu Osler Weber je autozómovo do-
minantne dedičné ochorenie fibrovas-
kulárnej dysplázie, charakteristické prí-
tomnosťou teleangiektázií a artériove-
nóznych malformácií (AVM) kože, slizníc 
a vnútorných orgánov. Prevalencia HHT 
v populácii je 1 : 10 000. Diagnóza je po-
tvrdená pri splnení minimálne 3 z nasle-
dujúcich kritérií: epistaxa, mukokutánne 
teleangiektázie, viscerálne artériove-
nózne malformácie a HHT v rodinnej 
anamnéze. Prejavy ochorenia sa s vekom 
rozvíjajú, pričom po 50. roku života je 
penetrancia takmer úplná. V súčasnosti 
je známych 5 kauzálnych génov: ENG, 
ACVLR1, SMAD4 a GDF. Cieľom liečby 
ochorenia je prevencia a redukcia krvá-
cavých prejavov. Používajú sa antifibri-
nolytiká: tranexámová a epsilon-ami-
nokapronová kyselina, N-acetylcysteín, 
u žien estiol a inhibítory angiogenézy 
– bevacizumab (rekombinantná protilát-
ka proti VGFA), talidomid – dokáže redu-
kovať epistaxy a hepatálne postihnutie. 

Metodika: Opis klinického obrazu 
a laboratórnych nálezov nášho pacienta 
s HHT.

Kazuistika: 67-ročný pacient bol 
hospitalizovaný na neurologickom od-

delení pre trombózu sinus sagitalis su-
perior, sinus transversus a sigmoideus 
vpravo v februári 2019 potvrdenú angio-
-CT a MRI vyšetrením, manifestujúcu sa 
cefaleou, vegetatívnou symptomatikou, 
ľavostrannou hemiataxiou a hemiparé-
zou, dysartriou, ľahkou senzitívnou fa-
tickou poruchou, s izolovaným sympto-
matickým epiparoxyzmom typu GTCS. 
Na pracovisku invazívnej neurológie bola 
realizovaná mechanická trombektómia, 
po ktorej sa začala antikoagulačná lieč-
ba kumarínovým derivátom. Po 5 dňoch 
podávania warfarínu bola liečba kom-
plikovaná subdurálnym hematómom 
F-P vpravo, ktorý musel byť evakuovaný. 
Hematológ konzultovaný na úpravu tera-
pie. Pri klinickom vyšetrení nález telean-
giektázií na ušných lalôčikoch, na sliznici 
ústnej dutiny, na perách a na končekoch 
prstov. Podobný obraz bol u otca a strýka 
pacienta. V minulosti bol 2-krát ošetrený 
na ORL ambulancii pre krvácanie z pery 
a z končeka jazyka. Suponovaná diagnóza 
HHT, ktorá sa následne potvrdila gene-
tickým vyšetrením s nálezom frameshift 
patogénneho variantu c.641del (p.Gly- 
-214AlafsTer44) v exóne 6 génu ACVLR1. 
Pacientovi sa podával LMWH v redukova-
nej dávke v trvaní 4 mesiacov do kontrol-
ného MRI s negatívnym nálezom, násled-
ne sa pokračuje antiagregačnou liečbou 
v nízkej dávke. 

Záver: HHT patrí medzi zriedkavé 
ochorenia, s ktorými sa ale vysoko prav-
depodobne v praxi stretneme. Vyznačuje 
sa významnou intrafamiliárnou varia-
bilitou. Vyžaduje si interdisciplinárny 
prístup k pacientovi.
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18. Epidermolysis bullosa – 
spolupráca dermatológa s DEBRA 
SLOVAKIA  
Martinásková K.  
Dermatologické oddelenie, FNsP  
J. A. Reimana, Prešov 

Epidermolysis bullosa (EB) je 
zriedkavé geneticky podmienené ocho-
renie spojivového tkaniva, ktoré spô-
sobuje na koži aj slizniciach pľuzgiere. 
Incidencia ochorenia je 1/50 000 mu. 
EB vzniká mutáciou niektorého z gé-
nov podieľajúcich sa na stavbe pokožky 
a väzby epiteliálnych buniek na lamina 
basalis, ako sú gény pre kerarín, plektín, 
laminín kolagén či integrín. Jeho závaž-
nosť sa pohybuje od miernych až po ži-
vot ohrozujúce ochorenia. Ochorenie sa 
často označuje ako „choroba motýlích 
krídel“, pretože koža postihnutých detí 
je krehká na dotyk ako motýlie kríd-
la. Ochorenie sa vyskytuje v niekoľ-
kých základných formách: EB simplex, 
junkčná EB, dystrofická EB a Kindler 
EB. Klinické prejavy aj expresivita je 
pri  jednotlivých typoch odlišná. Toto 
geneticky podmienené a nevyliečiteľné 
ochorenie kože má aj druhotné prí-
znaky súvisiace s postihnutím dutiny 
ústnej, kariéznym chrupom, malnutrí-
ciou, anémiou, oneskoreným vývojom, 
osteoporózou, vypadávaním vlasov, po-
škodením zraku, ale aj zrastaním prstov 
na končatinách a zvýšeným rizikom 
rakoviny kože.

Autori poukazujú na doteraj-
šiu dlhodobú spoluprácu, aktuálne 
možnosti ošetrovania kože, doteraj-
šie skúsenosti pri individuálnych po-

stupoch pri najzávažnejších formách 
ochorenia. Zdôrazňujú možnosť pre-
natálnej diagnostiky aj genetického 
poradenstva a plánovaného rodičov-
stva. Na Slovensku žije viac ako 30 pa-
cientov, ktorí sú združení v DEBRA SR 
(Dystrophic epidermolysis bullosa re-
search AS). Ide o neziskovú organizáciu, 
ktorá združuje ľudí s týmto ochorením 
a je aktívny členom medzinárodnej or-
ganizácie DEBRA International. 

V práci autorka poukazuje na do-
terajšiu spoluprácu s DEBRA SR, ktorej 
cieľom je podporiť integráciu pacientov 
a ich rodín do spoločnosti aj zlepšiť kva-
litu života pacientov. V závere poukazuje 
na nové perspektívy v liečbe tohto zá-
važného bulózneho ochorenia na zák-
lade najnovších poznatkov a referencií 
z medzinárodných stretnutí, aktuálne 
možnosti vyšetrení na Slovensku aj na 
doterajšie vlastné dlhoročné skúsenosti 
z dermatologickej praxe. 

19. Hamartóm trikuspidálnej 
chlopne u novorodenca 
Krivošíková L.1, Dal Grande A.1, 
Mináriková M.2, Kaldarárová M.2, 
Valentík P.2, Hrebík M.2, Babál P.1 

1Ústav patologickej anatómie LF UK, 
Bratislava 
2Detské kardiocentrum, Bratislava

Opisujeme nález hamartómu 
trikuspidálnej chlopne u novorodenca 
s defektom predsieňového septa a dys-
pláziou trikuspidálnej chlopne. Tumor 
vyčnieval do pravej predsiene, pričom 
obturoval prietok cez trikuspidálnu 
chlopňu. Nález bol riešený operačným 
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výkonom. Pooperačný priebeh bol bez 
komplikácií a dieťa bolo prepustené na 
10. deň, bez ďalšej liečby. Makroskopicky 
išlo o tkanivo s fibróznym až tukovým 
vzhľadom spojené fibróznymi prúžkami 
so zadnou stranou anulu trikuspidálnej 
chlopne.

Histologické vyšetrenie spolu so 
špeciálnym farbením a imunohistoche-
mickým vyšetrením preukázalo tumor 
tvorený prstovitými výbežkami z vlák-
nitého, ložiskovo až rôsolovitého väziva, 
s rôznym podielom elastických vlákien, 
s cievnym zásobením a pruhmi priečne 
pruhovanej svaloviny. Tieto charakteris-
tiky spĺňajú kritériá pre diagnózu hamar-
tómu trikuspidálnej chlopne.

Pojem „hamartóm srdca“ sa po-
užíva v  literatúre veľmi variabilne na 
označenie rôznych benígnych tumo-
róznych lézií. Hamartómy srdcových 
chlopní podľa klasickej definície ako 
lézie zložené z typov buniek, ktoré sa 
na danom mieste bežne nachádzajú, 
ale sú usporiadané dezorganizovane, 
patria medzi veľmi zriedkavé nálezy. 
V literatúre bolo opísaných iba niekoľko 
takýchto prípadov, avšak nález s obdob-
nými charakteristikami ako náš sa ešte 
nezdokumentoval.

20. Diagnostická odysea u dojčaťa 
s klinickým obrazom globálnej 
hypotónie 
Giertlová M.1, Jedličková I.2, 
Přistoupilová A.2, Nosková L.2, 
Kmoch S.2, Majer F.2, Stránecký V.2, 
Hartmannová H.2, Hodaňová K.2, 
Trešlová H.2, Hýblová M.3, Minárik G.3,  

Gnip A.3, Solár P.4,  
Zemjarová Mezenská R.1 

1Lekárska genetika, Alpha medical, 
s. r. o.  
2 Laboratórium pre výskum 
zriedkavých ochorení, Klinika deti 
a dorastu 1. VFN a UK v Prahe 
3Genetika, Medirex, a. s. 
4Ústav lekárskej biológie, LF UPJŠ 
v Košiciach

V  práci prezentujeme kazuis-
tiku dievčatka s  klinickým nálezom 
globálnej hypotónie od včasného doj-
čenského veku so suspektnou infantil-
nou spinálnou muskulárnou atrofiou. 
Molekulovo-genetické vyšetrenie gé-
nov SMN1 a SMN2 (MLPA) u probandky 
potvrdilo prítomnosť heterozygotnej 
delécie exónu 7 a exónu 8 v géne SMN1 
(t. j. prenášačstva pre SMA). Sekvenačná 
analýza SMN1 génu nepotvrdila prítom-
nosť kauzálneho variantu (mutácie). 
Opisujeme diferenciálno-diagnostický 
postup na klinickej a genetickej úrovni 
u probandky s klinickým nálezom lézie 
dolného motoneurónu. Po vyčerpaní 
štandardne dostupných diagnostických 
metód sme oslovili Laboratórium pre 
výskum zriedkavých ochorení KDDL  
a 1. VFN UK v Prahe, ktoré po sérii mo-
lekulárno-biologických analýz potvrdi-
lo unikátny genetických mechanizmus 
ochorenia u probandky. Identifikácia 
zriedkavých genetických mechaniz-
mov zriedkavých klinických jednotiek 
má prínos pre konkrétneho pacienta 
a jeho rodinu, zároveň pre diagnostiku 
ďalších pacientov s podobným nálezom 
a pre vedecký rozvoj genetiky.
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21. Proteus syndróm – kazuistika  
Špalek P.1, Čopíková A.1, Satko M.2  
1Centrum pre neuromuskulárne 
ochorenia, Neurologická klinika 
SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, 
Bratislava  
2Magnet, s. r. o., UNB, Nemocnica 
Ružinov, Bratislava 

Úvod: Proteus syndróm (PS) je veľ-
mi zriedkavé ochorenie charakterizované 
progresívnym nadmerným rastom (over-
growth) skeletu, kože a tuku. Novorodenci 
sú pri narodení bez príznakov. Ochorenie 
začína vo veku od 6 do 18 mesiacov asy-
metrickým nadmerným rastom rúk a nôh. 
Makrodaktýlia a hemihypertrofia sú naj-
častejšími klinickými prejavmi. V najťaž-
ších prípadoch je skeletálna nadproduk-
cia veľmi výrazná a rýchlo progredujúca, 
s vývojom bizarných, skrútených a ne-
pravidelne kalcifikovaných kostí konča-
tín, tváre, lebky a stavcov. Od detstva je 
prítomná dysreguláciu tuku a vaskulárne 
malformácie. Častý je výskyt cystadenó-
mov ovárií, menej často iných benígnych 
tumorov. Niektorí pacienti majú sklon 
k venóznym trombózam a pulmonálnej 
embólii. Neurologická manifestácia PS sa 
fakultatívne môže manifestovať hyper-
ostózami lebky, trombózou mozgových 
sínusov a vývojovými anomáliami CNS. 
U 32-ročnej pacientky sme zaznamenali 
manifestáciu ťažkého algického cervi-
kobrachiálneho syndrómu C6 a C7 vľavo 
v dôsledku nadmernej kostnej produkcie 
v oblasti chrbticového kanála, ktorá spô-
sobuje sekundárne stenózy spinálneho 
kanála a foraminostenózy s tlakom na 
spinálne korene. 

Kazuistika: 32-ročnú pacientku 
sme 2. 9. 2019 prijali na našu kliniku s ťaž-
kým cervikobrachiálnym syndrómom C6 
a C7 vľavo s výraznými zneschopňujúcimi 
bolesťami. Pacientka má od útleho det-
stva výrazne zväčšené a deformované 
obe ruky, asymetricky zväčšené a de-
formované obe nohy. V oblasti celého 
chrbta, trapézov, ramenných pletencov 
je výrazné až gigantické zmnoženie tu-
kového tkaniva. Opakovane sa podrobila 
liposukcii v oblasti chrbta. Vo veku 16 
rokov bola operovaná pre cystadenóm 
ovária vľavo. RTG vyšetrením sme zistili 
výrazné polyartrotické zmeny IP a MTCP 
kĺbov obojstranne, cubitus valgus bila-
terálne a exostózy na hrudníku. MR vy-
šetrením celej chrbtice, najmä v krčnej 
oblasti, sme zistili difúzne kostné pro-
liferácie a degeneratívne zmeny, ktoré 
spôsobujú výrazné sekundárne stenózy 
chrbticového kanála a foraminostenózy, 
s maximom v úrovni C6 a C7. MR vyšet-
rením sme zistili venózny angióm s dis-
tribúciou v oboch hemisférach mozočka. 
Na základe všeobecných a špecifických 
diagnostických kritérií (Biesecker L. 
Diagnostic criteria for Proteus syndro-
me. Eur J Hum Genet. 2006;14:1151.) sme 
u pacientky diagnostikovali Proteus syn-
dróm. Pacienti s PS majú sklon k venóznej 
trombóze. Realizovali sme podrobné he-
mokoagulačné vyšetrenie s normálnymi 
výsledkami. Ťažký algický cervikobra-
chiálny syndróm C6 a C7 vľavo sme liečili 
analgeticko-myorelaxačnými infúziami 
bez efektu. Preto sme ordinovali kúru 
bolusmi (0,5 g) metylprednizolónu i. v. 
a liečbu bolesti pregabalínom vo vyso-
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kých dávkach. Pri tejto liečbe sa stav 
pacientky čiastočne zlepšil. 

Záver: Prevalencia PS je veľmi níz-
ka, menej ako 1 prípad na 1 milión oby-
vateľov. Všetci pacienti s PS majú spo-
radický výskyt ochorenia. PS je výsled-
kom mutácie v AKT1 géne, ktorá nie je 
podmienená hereditárne, ale vzniká vo 
včasnom štádiu prenatálneho obdobia 
(mozaicizmus). AKT1 gén sa podieľa na 

regulácii bunkového rastu, proliferácie 
a bunkovej smrti. Mutácia v AKT1 géne 
spôsobuje zvýšenú bunkovú proliferáciu 
v niektorých tkanivách a orgánoch, ktorá 
sa manifestuje klinickými príznakmi 
PS. Z  nich sú najnápadnejšie výrazná 
a často bizarná skeletálna nadprodukcia 
a  nadmerná proliferácia tuku 
s rozsiahlymi depozitami. V súčasnosti 
nie je k dispozícii žiadna účinná liečba PS. 
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Dysmorfológia a syndromologická 
diagnostika
22. Deficit transaldolázy – klinický 
obraz a liečba u doteraz najstaršej 
pacientky 
Weis D. 
Inštitút lekárskej genetiky, 
Nemocnica Keplerovej Univerzity, 
Linz, Rakúsko

Úvod: Deficit transaldolázy 
(TALDO1, OMIM 606003) je nedávno 
objavenou dedičnou metabolickou po-
ruchou s  narušeným metabolizmom 
pentóza-fosfátového cyklu. Doteraz bola 
opísaná u 11 detí, avšak u žiadneho do-
spelého človeka. 

Materiál a metódy: Predstavujeme 
kazuistiku 32-ročnej ženy rakúskeho pô-
vodu s kongenitálnou hepatosplenome-
gáliou, dysfunkciou pečene, gonadálnou 
dysgenézou a  miernou tvárovou dys-
morfiou. Po narodení bol prítomný edém 
kože tela a defekt predsieňového septa. 
V neonatálnom období prekonala sepsu 
s leukopéniou a trombocytopéniou. Vo 
veku jedného roka sa zistila nehomogénna 
štruktúra pečeňového parenchýmu, bez 
typických známok cirhózy. V tom čase 
rodičia dieťaťa odmietli biopsiu pečene, 
ktorá sa nakoniec realizovala až v dospe-
losti pre krvácanie z ezofágových varixov. 
Cirhóza sa histologickým vyšetrením ne-
potvrdila a nebola prítomná ani portálna 
hypertenzia, zistila sa však pľúcna arte-
riálna hypertenzia. Cholelitiáza a pancy-
topénia pretrvávajú doteraz, nemajú však 
závažný klinický dopad. Vo veku 32 rokov 

je veľkosť pečene pacientky +6 cm, sleziny 
+12 cm a status pohlavných hormónov je 
porovnateľný so stavom u žien v meno-
pauze. Diagnóza TALDO bola stanovená 
na základe sekvenovania exómu, s pátra-
ním po kandidátnom géne, majúc na zre-
teli hepatosplenomegáliu ako hlavný znak. 

Výsledky: Homozygotná mutácia 
p.Arg192Cys génu TALDO1, ktorá bola 
identifikovaná u  našej pacientky, bo-
la pred tým zaznamenaná u 2-ročného 
dieťaťa s fibrózou pečene a oneskoreným 
rečovým vývojom (Wamelink et al., 2008). 

Záver: Toto je prvý prípad dospe-
lého pacienta s deficitom transaldolázy 
so špecifickými charakteristikami v kli-
nickom prejave.

23. Myhreovej syndróm: rôzne 
fenotypy jednej mutácie 
Kušíková K.1, Weis D.1, 2  
1Detská klinika LF KU a NÚDCH, 
Bratislava, Slovensko 
2Inštitút lekárskej genetiky, 
Univerzita Jána Keplera, Linz, 
Rakúsko 

Myhreovej syndróm (OMIM:  
# 139210) predstavuje zriedkavé gene-
ticky podmienené ochorenie spojivového 
tkaniva s multisystémovým postihnutím, 
ktoré vedie k progresívnej fibróze a tvor-
be jaziev. Medzi typické znaky patrí: níz-
ky vzrast, akromelické skrátenie konča-
tín, hypertrofia svalstva, tvorba kĺbových 
kontraktúr, vrodené chyby srdca, stenózy 
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aorty a atrézie periférnych artérií, kon-
striktívna perikarditíta, reštrikčná kar-
diomyopatia, stenózy gastrointestinál-
neho traktu, obštrukcia dýchacích ciest, 
subglotická stenóza, reštrikčná choroba 
pľúc, typická faciálna dysmorfia, porucha 
sluchu, mentálny deficit rôzneho stupňa 
a mnohé iné. Uvedené systémové kom-
plikácie vznikajú v dôsledku heterozy-
gotnej ,,gain of function“ mutácie v géne 
SMAD4, keď nedochádza k ubikvitinácii 
rovnomenného proteínu SMAD4 a vý-
sledkom je narušenie funkcie signálnej 
dráhy TGFβ (,,Transforming growth fac-
tor“) a BMP (,,Bone morphogenic prote-
in“). Z nej vyplýva už spomenutá porucha 
spojivového tkaniva. Pre špecifické po-
stihnutie skeletu sa Myhreovej syndróm 
(skr. MS). zaraďuje do skupiny akrome-
lických kostných dysplázií. 

Prevalencia či incidencia ocho-
renia nie je známa, v  literatúre je do 
dnešného dňa opísaných niečo vyše 
55 pacientov s geneticky potvrdeným 
MS. Dedičnosť ochorenia je autozómo-
vo dominantná s úplnou penetranciou. 
Kauzálna liečba nie je známa, avšak ako 
sľubné sa ukazuje terapeutické ovplyv-
nenie ukladania depozitov v extracelu-
lárnej matrix fibroblastov losartanom.

V príspevku uvádzame kazuistiky 
troch pacientov s geneticky potvrdeným 
Myhreovej syndrómom z nášho pracoviska, 
doplnené o obrazovú a RTG dokumentáciu. 
U všetkých prezentovaných pacientov bola 
v géne SMAD4 zistená ,,de novo“ hetero-
zygotná mutácia c.1498A>G (p.Ile500Val), 
ktorá sa opisuje u 59 % reportovaných pa-
cientov s MS. Napriek rovnakej genetickej 

zmene pozorujeme značnú interindivi- 
duálnu variabilitu v závažnosti a rôznoro-
dosti pridružených komplikácií.

24. Metafyzárna chondrodysplázia 
typu Jansen – kazuistika 
Bolčeková A., Cisarik F., Paučinová I. 
Oddelenie lekárskej genetiky, FNsP, 
Žilina

Z detskej ortopedickej ambulan-
cie bolo odoslané na genetické vyšetre-
nie 28-mesačné dieťa pre nízky vzrast, 
dysmorfiu tváre a deformity končatín so 
zhrubnutými metafýzami kostí. Obvod 
hlavy je v priemere, výška 84 cm je me-
dzi 3. – 10. percentilom. Kostné zmeny 
v röntgenovom zobrazení sú veľmi ilu-
stratívne a umožnili priamo vysloviť po-
dozrenie na osteochondrodyspláziu typu 
Jansen. Na lebke je hutnejší obraz bázy, 
kosti rebier sú výrazne pohárikovite roz-
šírené, kosti dlhých kostí sú v oblasti me-
tafýz pohárikovite rozšírené s výrazne 
nepravidelnou pruhovitou osifikáciou 
a výrazné zmeny štruktúry vidíme aj na 
kostiach metakarpálnych, metatarzál-
nych a falangoch prstov. Klinický a RTG 
obraz umožňoval priamo indikovať sek-
venovanie jedného génu – parathyreoid 
hormone 1 receptor, PTH1R. Analýza celej 
kódujúcej oblasti génu dokázala patogén-
ny variant (mutáciu) v heterozygotnom 
stave, c.668A>G p.(His223Arg), ktorý je aj 
v literatúre známy ako variant asociova-
ný s metafyzárnou chondrodystrofiou so 
známym funkčným dopadom, dedičnosť 
je autozómovo dominantná. U rodičov sa 
ochorenie nezisťuje, a tak považujeme 
nález u dieťaťa za neomutáciu.
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25. Pitt-Hopkinsov syndróm: 
ochorenie s Angelman-like 
fenotypom  
Valachová A.1, M. Čižmárová 2, 
Tretinárová D.2, Oríšek P.3, Kolníková M.4 

1Oddelenie lekárskej genetiky FN, 
Trenčín 
2Laboratórium lekárskej genetiky 
Alpha Medical, Bratislava 
3Neštátna detská neurologická 
ambulancia, Trenčín 
4Klinika detskej neurológie LF UK 
a NÚDCH, Bratislava 

Približne 90 % klinicky suponova-
ných prípadov Angelmanovho syndrómu 
má identifikovaný kauzálny molekulárny 
defekt. Zostávajúcich 10 % predstavujú 
Angelman-like syndrómy, ktoré sú sepa-
rátnymi jednotkami a ich presné zatrie-
denie je dôležité z hľadiska stanovenia 
patogenézy, prognózy, potenciálnej liečby 
a familiárneho rizika. V rámci diagnostic-
kého algoritmu Angelman-like syndró-
mov, po vylúčení molekulárnych defektov 
spojených s Angelmanovým syndrómom, 
nasleduje molekulárna analýza arrayCGH 
a v tretej línii cielená analýza klinicky su-
ponovanej syndrómovej jednotky, respek-
tíve NGS multigénová analýza.

Pitt-Hopkinsov syndróm je ra-
ritné autozómovo dominantne dedičné 
ochorenie zo skupiny Angelman-like 
syndrómov. Zapríčinený je mutáciami 
TCF4 (transkripčný faktor 4) génu, za-
pojeného v embryonálnej neuronálnej 
diferenciácii.

Charakterizovaný je závažným 
motorickým a  mentálnym deficitom, 
ťažkou poruchou vývoja reči, často prí-

znakmi autistického spektra, epilepsiou, 
epizódami hyperventilácie a apnoe s po-
čiatkom v predškolskom veku, faciál-
nym fenotypom a behaviorálnymi črtami 
s ručnými stereotypiami.

Prezentujeme prípad 3-ročného 
chlapca s globálnym vývojovým one-
skorením, epilepsiou, ručnými stere-
otypiami, Angelman-like fenotypom. 
Napriek značnému prekrývaniu fenotypu 
s Angelman a Angelman-like syndróma-
mi boli u pacienta prítomné špecifické 
klinické znaky, ktoré boli kľúčové v dife-
renciálno-diagnostickom postupe.

26. Duplikácia v etiológii zriedkavej 
choroby – problém interpretácie 
mechanizmu účinku 
Hrčková G.1, Weis D.1, 2 

1Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava 
2Inštitút lekárskej genetiky, 
Univerzita Jána Keplera, Linz, 
Rakúsko

Úvod: Je známe, že zmeny v počte 
kópií (delécie, duplikácie) rôznych geno-
mických oblastí spôsobujú patologický 
fenotyp v zmysle širokého spektra vro-
dených vývojových chýb či neurovývo-
jových porúch, obyčajne s negatívnym 
vplyvom na intelekt. V prípade, že ge-
nomická zmena je rekurentná, zahŕňa 
rovnaké gény a má približne rovnaké 
hranice, je možné klinický dopad predví-
dať napriek interindividuálnej expresivite 
a určitej miere variability fenotypových 
znakov. Pri nerekurentných deléciách 
je predpoklad, že haploinsuficiencia 
bude viesť k patologickému fenotypu. 
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Problematické sú však nerekurentné 
duplikácie, v prípade ktorých fenotyp 
nemožno vysvetliť „iba“ nadbytočnou 
kópiou génu/genomickej oblasti.

Kazuistiky: Coffinov-Sirisov syn-
dróm je autozómovo dominantne de-
dičné neurovývojové ochorenie, ktoré 
je charakterizované prítomnosťou hy-
poplázie 5. prsta alebo nechta ruky, na-
rušeným psychomotorickým vývojom, 
nízkym vzrastom, tvárovou dysmorfiou, 
hypotóniou, hypertrichózou a riedkymi 
vlasmi. U pacientov sa s väčšou variabi-
litou vyskytuje aj epilepsia, neprospie-
vanie, obezita, porucha sluchu, porucha 
zraku či iné zmeny. Syndróm zapríčiňuje 
mutácia v jednom z najmenej 9 doteraz 
známych génov vrátane najčastejšie mu-
tovaného génu ARID1B. 

Prezentujeme kazuistiky 2 pa-
cientov s genetickým nálezom intragé-
novej duplikácie génu ARID1B a mikro-
duplikácie zahŕňajúcej celý gén ARID1B. 
Nakoľko sú tieto duplikácie unikátne, 
interpretácia genetického výsledku musí 
byť opatrná, s dôsledným prehodnote-

ním fenotypových znakov a segregačnou 
analýzou. Segregačná analýza v oboch 
prípadoch potvrdila vznik duplikácie de 
novo, čo v spojitosti s klinickým obrazom 
pacientov podporilo predpoklad, že ide 
o patologické zmeny kauzálne spojené so 
vznikom Coffinovho-Sirisovho fenotypu.

Záver: Na kazuistikách dvoch 
pacientov s  fenotypom Coffinovho- 
-Sirisovho syndrómu diskutujeme prob-
lematiku interpretácie výsledku genetic-
kého vyšetrenia z pohľadu mechanizmu 
účinku identifikovanej mikroduplikácie 
a intragénovej duplikácie. Jednoznačne 
patologický dopad zisteného genetické-
ho variantu môže byť obťažné preuká-
zať. Segregačná analýza pomôže stanoviť 
kauzalitu unikátneho variantu, avšak iba 
proteomická analýza má potenciál ob-
jasniť, ako zdvojenie vplýva na tvorbu 
výsledného proteínu. Šírenie informá-
cií o nových genotypovo-fenotypových 
koreláciách prostredníctvom kazuistík 
prispieva k lepšiemu pochopeniu vplyvu 
genetických zmien a ich premietnutiu do 
klinického obrazu.
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Geneticky podmienené ochorenia 
kostí a svalov 
27. X-viazaná hypofosfatemická 
rachitída – zriedkavá tubulopatia 
Podracká Ľ. 
Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava

X-viazaná dominantná hypofos-
fatemická rachitída (XLH) je zriedkavé 
hereditárne ochorenie charakterizo-
vané poruchou reabsorpcie fosfátov 
v renálnych tubuloch. Príčinou ocho-
renia sú mutácie PHEX génu (fosfát 
regulujúca endopeptidáza), ktoré vedú 
k signifikantne zvýšenej koncentrácii 
cirkulujúceho FGF-23. 

Proteín FGF-23 inhibuje spätnú re-
absorpciu fosfátov v renálnych tubuloch, 
čo má za následok excesívnu fosfatúriu, 
výraznú hypofosfatémiu a poruchu mi-
neralizácie kostí. K ostromalácii prispieva 
tiež pokles 1-alfa hydroxylácie vitamínu 
D v obličkách a nadmerné hromadenie 
osteopontínu (inhibítor mineralizácie) 
v extracelulárnej matrix kostí a zubov.

XLH sa klinicky manifestuje ty-
pickými prejavmi rachitídy, ako je nízka 
postava, závažné deformity skeletu už 
v ranom detskom veku (genua vara, oblé 
tibie, rachitický ruženec...) a sprievod-
né postihnutie zubov (porucha skloviny, 
chybná dentícia, abscesy). 

V laboratórnom obraze dominu-
je zvýšená koncentrácia FGF-23 v sére, 
závažná hypofosfatémia, hyperfosfatú-
ria, normokalciémia a zvýšená alkalická 
fosfatáza.

Renána tubulárna resorpcia fosfá-
tov sa pohybuje okolo 60 %, kým u zdra-
vých detí činí viac ako 90 %. Kalcidiol a kal-
citriol je zvyčajne v referenčnom rozme-
dzí. PTH v sére je v norme alebo len ľahko 
zvýšený. Diagnózu potvrdí molekulovo-
-genetické vyšetrenie s dôkazom mutácie 
PHEX génu. Diferenciálne diagnosticky 
treba vylúčiť autozómovo dominantnú 
hypofosfatemickú rachitídu (ADHR), 
autozómovo recesívnu rachitídu (ARHR), 
hereditárne rachitídy s hyperkalciúriou 
(HHRH), Fanconiho syndróm. 

Klasická liečba pozostávajúca 
z orálnej substitúcie fosfátov a kalcitriolu 
nie je dostatočne efektívna a nedokáže 
zabrániť progresii skeletálnych defor-
mít. Zásadný pokrok priniesla kauzálna 
liečba humanizovanou monoklónovou 
protilátkou (burozumab, KRN23), ktorá 
blokuje tvorbu FGF-23.

V prednáške opisujeme 2 raritné 
prípady detí s XLH, s vysokým FGF-23 
v sére a geneticky potvrdenou mutá-
ciou PHEX. Obidve pacientky sú na lieč-
be burozumabom, ktorá je dostupná na 
Slovensku od 1. 6. 2019.

Odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Kyowa Kirin.

28. SMA – prehľad pacientov 
a možnosti liečby na Slovenku  
Kolníková M.1, Viestová K.1, Okáľová K.2,  
Lazarová E.3, Zavadilíková E.3  
1Klinika detskej neurológie LF UK 
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a NÚDCH, Bratislava  
2II. detská klinika SZU, DFNsP, 
Banská Bystrica  
3Oddelenie detskej neurológie DFN, 
Košice

Spinálna svalová atrofia (SMA) 
je autozómovo recesívna degeneratívna 
neuromuskulárna porucha charakteri-
zovaná stratou miechových motoric-
kých neurónov vedúcich k progresívnej 
svalovej slabosti. Príčinou ochorenia 
je homozygotná mutácia v SMN1 géne 
(kauzálnou mutáciou je delécia exónu 
7 alebo delécia exónu 7 a 8), výsledkom 
je redukované množstvo SMN proteínu, 
ktorý je nutný na prežitie motorických 
neurónov. Podrobné výskumy v priebehu 
niekoľkých rokov ukázali, že antisense 
oligonukleotidy (ASO), ak sú podávané 
intratékálne, zvyšujú inklúziu exónu 7 
v  géne SMN2, čím zvyšujú množstvo 
SMN proteínu v tkanivách CNS. Štúdie 
u pacientov s SMA preukázali zlepšenie 
motorických funkcií naprieč SMA všet-
kých typov vrátane typu SMA 3. Najlepšia 
motorická odpoveď sa pozorovala pri 
presymptomatickej liečbe, pozitívne vý-

sledky viedli k schváleniu nusinersenu 
FDA i EMA. 

V práci uvádzame prehľad det-
ských pacientov  diagnostikovaných 
a  liečených na Slovensku od augusta 
2018. Liečba sa podáva v troch centrách 
(Bratislava, Košice, Banská Bystrica) 
a  viaže sa na schválenie úhrady ZP. 
Hypotonické deti s podozrením na SMA 
majú genetické vyšetrenie (mutácie génu 
SMN1, 2 + kópie). Po potvrdení nálezu 
sa počas krátkej hospitalizácie reali-
zujú biochemické analýzy, 24-hodino-
vé monitorovanie saturácie, motorické 
škálovanie, pričom prioritu majú deti 
s  typom SMA 1. Liečbu jednotlivo na 
pacienta schvaľuje ZP na základe indi-
kačných kritérií. Vyhodnotenie efektu 
a určenie respondérov sa u detí s typom 
1 robí po 5 dávkach (6 mesiacov liečby 
) a pri ostatných typoch po 6 dávkach 
(12 mesiacov liečby). Nusinersen mení 
prirodzený priebeh ochorenia, žiadne 
z našich pracovísk doteraz nezazname-
nalo vážnejší nežiaduci účinok lieku.

Odborná prednáška podporená 
spoločnosťou Biogen.
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Posterová sekcia
29. Kongenitálna porucha 
N-glykozylácie ALG12-CDG 
u novorodenca 
Šalingová A.1, Nemčovič M.2, 
Pakanová Z.2, Ziburová J.2,  
Skokňová M.3, Dolníková D.3, 
Ostrožlíková M.1, Šebová C.1, Mucha J.2,  
Baráth P.2 

1Oddelenie laboratórnej medicíny, 
Bratislava 
2Chemický ústav SAV, Centrum pre 
glykomiku, Bratislava 
3Klinika neonatológie a intenzívnej 
medicíny, NÚDCH, Bratislava

Porucha N-glykozylácie ALG12- 
-CDG (CDG Ig, MIM: 607143) je spôsobe-
ná zmenenou funkčnosťou α-manozyl-
transferázy 8 (Dol-P-Man:Man7GlcNAc2-
PP-Dol α-1,6-manozyltransferáza) kódo-
vaného génom ALG12 (22q13.33). Tento 
enzým katalyzuje väzbu ôsmeho zvyšku 
manózy na oligosacharid viazaný na lipid, 
pričom dochádza k akumulácii nekom-
pletného dolichyl-PP-Man7NAc2Glc pre-
kurzora v endoplazmatickom retikule. 
Fenotypy predstavujú rôzne kombinácie 
faciálneho dysmorfizmu, psychomoto-
rickej retardácie, hypotónie a kardio-
myopatie. Často sa vyskytujú vpáčené 
bradavky, subkutánne nahromadenie tu-
ku, skeletálna dysplázia, problémy s kŕ-
mením, mikrocefalia, imunodeficiencia 
(s ňou spojené časté respiračné infekcie) 
a genitálna hypoplázia.

Ide o polystigmatizovaného novo-
rodenca z dvojčiat – chlapca narodeného 
v 34. gestačnom týždni pravdepodobne 

nepríbuzných rodičov. Jeho dvojča – sestra 
– bez klinických príznakov. Po narodení 
nutná UPV, prítomná bola hypotónia, fa-
ciálny dysmorfizmus, vpáčený hrudník, 
deformity končatín, mikropenis, retencia 
testis a retinopatia. Zobrazovacie metódy 
preukázali dilatáciu aorty, zvýšenú echo-
genitu pečene a dilatáciu dutého systému 
obličiek. Výsledky rutinných biochemic-
kých vyšetrení preukázali hypoglykémiu, 
konjugovanú hyperbilirubinémiu, koagulo-
patiu a znížené koncentrácie imunoglobu-
línov. Vzhľadom na klinické a laboratórne 
nálezy bola u pacienta cielene neonato-
lógom indikovaná izoelektrická fokusácia 
sérového transferínu, ktorá preukázala 
hypoglykozyláciu s patologickým profilom 
zodpovedajúcim poruche N-glykozylácie 
I. typu. Následná štrukturálna analýza 
N-glykánov MALDI TOF/TOF hmotnost-
nou spektrometriou odhalila abnormálne 
zastúpenie neutrálnych N-glykánov vo for-
me akumulácie GlcNAc2Man5-7 a poruchy 
tvorby GlcNAc2Man8-9. Na základe výsled-
kov N-glykoprofilu bola u pacienta, ro-
dičov, sestry a príbuzných členov rodiny 
indikovaná molekulovo-genetická ana-
lýza génu ALG12. Výsledky analýzy po-
tvrdili doposiaľ neidentifikovaný homo-
zygotný variant v exóne 10 c.1439T>C p.  
(Leu480Pro), ktorý sa u rodičov, sestry 
a príbuzných (zo strany matky, otca) do-
kázal v heterozygotnom stave.

Kongenitálne poruchy glykozylá-
cie by mali byť zvažované v diferenciálnej 
diagnostike u detí s nediagnostikovaným 
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multisystémovým ochorením vrátane 
zaostávania vo vývoji, skeletálnej dysplá-
zie, imunodeficitu, genitálnej hypoplázie 
u chlapcov a kardiomyopatie. Metóda 
izoelektrickej fokusácie ako skríningový 
test spolu s hmotnostnou spektromet-
riou a sekvenovaním novej generácie sú 
v súčasnosti dostupné diagnostické po-
stupy aj u nás na Slovensku a prispievajú 
k zlepšenému záchytu tejto skupiny de-
dičných metabolických ochorení. 

Táto práca bola podporená MZ SR 
v rámci projektu s registračným číslom 
2019/7-CHÚSAV-4, grantom č. 2/0130/18 
Slovenskej grantovej agentúry pre vedu 
VEGA a projektom: Technická infraštruk-
túra pre biomedicínsky výskum, ITMS 
26230120008, podporeného Výskumným 
& Vývojovým operačným programom 
ERDF.

30. Prehľad molekulárnej 
diagnostiky CAH na Slovensku – 
minulosť, súčasnosť a budúcnosť  
Petrovič R.1, Pastoráková A.1, 
Pribilincová Z.2, Knapková M.3, 
Malová J.1, Varchulová Nováková Z.1, 
Kuniaková M.1, Böhmer D.1,  
Chandoga J.1 

1Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Bratislava  
2Detská klinika LF UK a NÚDCH, 
Bratislava  
3Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou, Skríningové centrum 
novorodencov SR, Banská Bystrica

Kongenitálna adrenálna hyper-
plázia, skrátene CAH, je skupina autozó-

movo-recesívnych dedičných ochorení 
spôsobených enzymatickými defekt-
mi biosyntézy steroidných hormónov, 
a to v produkcii pohlavných hormónov, 
tvorbe kortizolu a často aj aldosterónu. 
Zníženie produkcie kortizolu spôsobí 
nárast sekrécie adrenokortikotropné-
ho hormónu, čo vedie v konečnej miere 
k hyperplázii kôry nadobličiek.

Mutácia v  jednom zo siedmych 
génov, ktoré kódujú enzýmy danej me-
tabolickej dráhy, je asociovaná s rôzny-
mi formami CAH. Najfrekventovanejšia 
deficiencia 21-hydroxylázy spôsobená 
mutáciami v géne CYP21A2 (90 – 95 % zo 
všetkých prípadov CAH) sa prejavuje zvý-
šenou hladinou 17-hydroxyprogesterónu, 
ktorú je možné detegovať aj počas novo-
rodeneckého skríningu. Novorodenecký 
skríning kongenitálnej adrenálnej hy-
perplázie sa na Slovensku vykonáva 
zo suchej kvapky krvi už od roku 2003 
v Skríningovom centre novorodencov 
SR v Banskej Bystrici.

Klinické prejavy a terapia CAH zá-
visia od typu a závažnosti enzymatického 
defektu, pacienti môžu mať rôzne zmeny 
v produkcii glukokortikoidov, mineralo-
kortikoidov a pohlavných steroidných 
hormónov, pri ktorých sa terapeuticky 
nahrádza chýbajúci hormón. Diagnostika 
a terapia CAH sa na Slovensku uskutoč-
ňuje v špecializovaných pracoviskách 
pre diagnostiku a  liečbu CAH, ako aj 
prostredníctvom endokrinologických 
ambulancií. V odôvodnených prípadoch 
postihnutia plodu ženského pohlavia je 
možné nasadiť prenatálnu terapiu kor-
tikosteroidmi.
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Práca je venovaná etiopatogenéze, 
klinickej symptomatológii, novorodenecké-
mu skríningu, možnostiam a skúsenostiam 
s laboratórnou molekulárno-genetickou 
diagnostikou CAH, ktorá prebieha na pra-
covisku Ústavu lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB Bratislava 
už viac ako 10 rokov. Za toto obdobie sa 
molekulárno-genetickou diagnostikou 
podarilo objasniť genetickú príčinu v géne 
pre 21-hydroxylázu u  160 pacientov 
s CAH, z toho 12 mutácií bolo raritných, 
detegovaných sekvenovaním génu CYP21A2.

Táto práca bola podporovaná 
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky v rámci projektu s registrač-
ným číslom 2018/41-LFUK-15.

31. Duchenova svalová dystrofia 
– historický a súčasný prehľad 
molekulárnej diagnostiky 
Fischerová M.1, Petrovič R.1, 
Chandoga J.1 

1Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Bratislava

Dystrofinopatie patria do skupiny 
zriedkavých geneticky podmienených 
myopatií charakterizovaných klinic-
ky progredujúcou svalovou slabosťou  
a atrofiou. Duchennova svalová dystrofia 
spôsobené mutáciami v géne DMD, ktorý 
kóduje svalový proteín dystrofín.

Gén DMD je lokalizovaný v oblasti 
Xp21.1, má veľkosť 2,5 Mb (0,05 % genómu), 
pozostáva z 79 exónov a je to najdlhší gén 
v ľudskom genóme. Gén DMD je prepiso-
vaný do 16 kb dlhej mRNA, z ktorej vzni-
ká proteín dystrofín s dĺžkou 3 685 AMK 

a molekulovej hmotnosti 427 kDa. Gén 
DMD podlieha alternatívnemu zostrihu, 
ktorý je tkanivovo špecifický, pričom 
proteín o plnej dĺžke vzniká v neurónoch 
(Dp427b), v svalových bunkách (Dp427m) 
a v Purkyňových bunkách (Dp427p). Štyri 
ďalšie promótory kódujú kratšie izoformy 
dystrofínu označené podľa molekulovej 
hmotnosti ako Dp260 (sietnica), Dp140 
(mozog, sietnica, pečeňové tkanivo), Dp116 
(periférne nervy) a Dp71.

Duchennova svalová dystrofia je 
(DMD, OMIM: 310200) a  jej miernejšia 
forma – Beckerova svalová dystrofia 
(BMD, OMIM: 300376), patria medzi naj-
frekventovanejšie X-viazané ochorenia. 
Ochorenie postihuje približne 1 z 3 500 
chlapcov v prípade DMD a 1 z 20 000 
chlapcov v prípade BMD. Klinická ma-
nifestácia, hlavne vo forme kardiomyo-
patie, je opisovaná u časti žien – prená-
šačiek (10 – 20 %).

Incidencie mutácií v géne DMD 
možno vyčísliť: 60 % pacientov má veľkú 
deléciu (zasahuje najmenej 1 exón), 10 % 
veľkú duplikáciu (1 a viac exónov) a 30 % 
pacientov ma iné raritné mutácie (bodo-
vé mutácie typu missense a nonsense, 
inzerčno-delečné mutácie, malé inver-
zie a komplexné prestavby). Vzhľadom 
na veľkosť a komplexnosť génu dochádza 
často k de novo mutáciám (až 20 % prípa-
dov). Z týchto prípadov je približne 10 % 
spôsobených gonadálnym mozaicizmom 
jedného z rodičov, čo spôsobuje kompliká-
ciu pri genetickej konzultácii. Závažnosť 
klinickej formy závisí od toho, či mutácia 
postihne čítací rámec (frameshift) a pro-
teín sa skráti (DMD), alebo sa po delécii, 
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resp. po duplikácii obnoví čítací rámec 
(ORF) a vypadne iba intersticiálna časť 
reťazca dystrofínového proteínu (BMD). 

Algoritmus molekulárno-genetic-
kého vyšetrenia zahŕňa v prvom kroku 
vyšetrenie metódou MLPA (Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplification), 
ktoré odhalí delécie či duplikáce jedného 
alebo viacerých exónov. MLPA vyšetrenie 
nahradilo v minulosti využívanú multiplex-
nú PCR, ktorou nebolo možné identifikovať 
duplikácie či prenášačstvo delécie u žien. 
V prípade MLPA negatívneho výsledku sa 
pristupuje k vyhľadávaniu neznámych ra-
ritných bodových mutácií DNA sekvenčnou 
analýzou. Sekvenčnú analýzu génu DMD je 
možné uskutočniť klasickým Sangerovým 
sekvenovaním alebo sekvenovaním novej 
generácie (Next-Generation Sequencing; 
NGS). Prezentujeme spektrum molekulár-
nych patológií DMD zachytených v našom 
ústave použitím všetkých vyššie vymeno-
vaných metód.

32. Využitie MALDI-TOF/TOF 
v stanovení voľných oligosacharidov 
v moči v diagnostike lyzozómových 
ochorení 
Nemčovič M.1, Pakanová Z.1, 
Šalingová A.2, Šebová C.2, 
Ostrožlíková M.2, Mucha J.1, Baráth P.1 

1Centrum glykomiky, Chemický ústav 
SAV, Bratislava 
2Oddelenie laboratórnej medicíny 
NÚDCH, Bratislava

Lyzozómové ochorenia (Lysosomal 
Storage Disorders – LSDs) tvoria širo-
kú skupinu dedičných metabolických 
ochorení, v ktorej rozlišujeme niekoľko 

podskupín, ako napr. oligosacharidózy, 
sfingolipidózy, lipidózy atď. Jednotlivé 
ochorenia sú sprevádzané hromadením 
nedegradovaných produktov v tkanivách 
a glykokonjugátov v moči v dôsledku ne-
dostatočnej aktivity lyzozómových enzý-
mov (hydroláz). Niektoré z nich, ako napr. 
voľné oligosacharidy v moči (FOS – z angl. 
free oligosaccharides), je možné detego-
vať rýchlou a neinvazívnou diagnostickou 
metódou – kvapalinovou chromatogra-
fiou spojenou s tandemovou hmotnostnou 
spektrometriou MALDI-TOF/TOF, ktorá 
predstavuje alternatívu k tradičným skrí-
ningovým technikám (TLC) a má niekoľ-
konásobne vyššiu analytickú špecificitu 
a citlivosť. V spolupráci s Centrom de-
dičných metabolických porúch NÚDCH 
v Bratislave sme stanovili profily močo-
vých oligosacharidov od zdravých kon-
trol a pacientov s rôznymi lyzozómovými 
ochoreniami (beta-manozidóza, alfa-ma-
nozidóza, rôzne typy mukopolysachari-
dóz, mukolipidóza, gangliozidóza, sialidó-
za, aspartylglukozamínúria) a glykogenóz 
(GSDII). Naše skúsenosti potvrdzujú, že 
analýza voľných oligosacharidov v moči 
s využitím MALDI-TOF/TOF v súčinnosti 
s používanými skríningovými TLC techni-
kami je účinná a rýchla metóda v diagnos-
tike vybraných lyzozómových ochorení 
pred následnou molekulárno-genetickou 
analýzou.

Táto práca bola podpore-
ná Ministerstvom zdravotníctva SR 
v  rámci projektu s  registračným čís-
lom 2019/7-CHÚSAV-4 a  grantom  
č. 2/0130/18 Slovenskej grantovej agen-
túry pre vedu VEGA.
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33. Čo sa skrýva za mikrocefáliou? 
(kazuistika) 
Juráčková L.1, Valachová A.2,  
Šimurka P.1, Horn F.3, Vlčeková J.4 

1Klinika pediatrie a neonatológie FN, 
Trenčín 
2Oddelenie lekárskej genetiky FN, 
Trenčín 
3Klinika detskej chirurgie NÚDCH, 
Bratislava 
4Klinika infektológie a geografickej 
medicíny LF UK, SZU a UNB, 
Bratislava

Úvod: Cytomegalovírusová 
(CMV) infekcia má za závažný násle-
dok mikrocefáliu s rôznymi neuro-
logickými dôsledkami. Pri neočaká-
vaných neurologických symptómoch 
a atypickom psychomotorickom vývoji 
je dôležité hľadať aj inú príčinu mik-
rocefálie. 

Kazuistika: Prezentujeme kazuis- 
tiku dieťaťa s kongenitálnou mikroce-
fáliou, hypotrofiou, postnatálne po-
tvrdenou CMV infekciou preliečenou 
ganciklovirom, neskôr zistenou korti-
kosubkortikálnou atrofiou a pontocere-
belárnou hypopláziou. 

Pre progresívnu mikrocefáliu, ne-
prospievanie, zaostávanie psychomoto-
rického vývoja a neurologickú sympto-
matológiu v dojčenskom veku, atypický 
klinický obraz a  sérologické výsledky 
zhodnotené ako CMV infekcia ku koncu 
gravidity. Tento klinický priebeh je zásad-
ne odlišný od očakávaného vývoja dojčaťa. 
Po MRI vyšetrení mozgu doplnené mole-
kulárne genetické vyšetrenie s potvrde-
ním génu TSEN54 s patogénnou founder 
mutáciou c.919G>T (p.Ala307Ser) v ho-
mozygotnom stave, ktorá je v európskej 
populácii najčastejšou príčinou pontoce-
rebelárnej hypoplázie typ 2 (PCH2).

Záver: PCH2 je charakterizova-
ná včasnou manifestáciou (prvé prejavy 
v novorodeneckom veku), postnatálne 
progresívnou mikrocefáliou, neurorá-
diologicky kongenitálnou pontocerebe-
lárnou hypopláziou a progresívnou ne-
okortikálnou atrofiou, vývojom chorey, 
spasticity, epilepsiou. 

PCH2 je AR dedičné ochorenie, 
riziko rekurencie v nasledujúcej gravidite 
rodičov je 25 % s možnosťou prenatálnej 
diagnostiky v 1., resp. 2. trimestri, liečba 
je symptomatická.
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Lieková politika
34. Potrebujeme liekovú politiku pre 
pacientov?  
Tomek D.1, Lévyová M.2, Foltánová T.3, 4 

1Ústav farmakológie, klinickej 
a experimentálnej farmakológie, 
Lekárska fakulta, Slovenská 
zdravotnícka univerzita v Bratislave 
2Asociácia na ochranu práv pacientov 
v SR 
3Katedra farmakológie a toxikológie, 
Farmaceutická fakulta, UK 
v Bratislave 
4Slovenská aliancia zriedkavých chorôb 

Úvod: Náklady na farmakoterapiu 
sú často diskutovanou bariérou dostup-
nosti liečby. V prípade inovatívnej liečby, 
resp. liečby zriedkavých chorôb je ten-
to problém ešte aktuálnejší. Zámerom 
autorov je predstavenie histórie a sú-
časnosti úsporných opatrení v oblasti 
liekov, osobitne revízie úhrad za lieky, 
ich význam, výzvy a dopady na liečbu 
a pacientov a naznačiť priority liekovej 
politiky z pohľadu pacientov.

Materiál a metodika: Autori s vy-
užitím prehľadu verejne dostupných in-
formácií a poznatkov z vlastnej účasti na 

rokovaniach odborných a legislatívnych 
komisií MZ SR a pripomienkových konaní 
k novele príslušnej vyhlášky ukazujú vý-
voj a dáta k jednotlivým fázam vládneho 
programu „hodnota za peniaze“ a ku 
konaniam o zmene úhradovej vyhlášky. 
Zároveň formulujú základné body liekovej 
politiky podľa priorít pacientov. 

Výsledky: V rokoch 2017 – 2019 
prebehlo niekoľko fáz tzv. prehodnotenia 
úhrad liekov v rámci zoznamu hradených 
liekov. Avizované úspory poistných 
rozpočtov varírovali v rozsahu 40 – 120 
miliónov eur, veľká časť úspor mala byť 
generovaná doplatkami pacientov za 
lieky. Všetky okrem novely úhradovej 
vyhlášky z marca 2019 boli zastavené na 
MZ SR vzhľadom na neúnosné očakávané 
dopady doplatkov na pacientov.

Záver: Výsledok poukázal na na-
liehavú potrebu začatia odbornej dis-
kusie o možnostiach zmeny súčasného 
úhradového systému v záujme zlepšenie 
manažmentu dopadu tak na rozpočet, 
ako aj na verejné zdravie obyvateľov 
Slovenska. Postavil sa základný rámec 
liekovej politiky z pohľadu pacientov.
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Experimentálna liečba zriedkavých 
onkologických chorôb a zriedkavé 
diagnózy v hematoonkológii 
35. Cielená inhibícia MAPK 
molekulárnej dráhy: nová možnosť 
liečby multisystémovej  
život ohrozujúcej LCH  
Kolenová A.1, Mikesková M.1, 
Hederová S.1, Hrašková A.1, Plank L.2, 
Horáková J.1, Hutter C.3 

1Klinika detskej hematológie 
a onkológie NÚDCH a LF UK 
v Bratislave 
2Ústav patologickej anatómie, 
Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Bratislave, Ústav patologickej 
anatómie 
3St. Anna Children’s Hospital, 
Department of Pediatrics and 
Adolescent Medicine, Medical 
University of Vienna, Vienna, Austria

Histiocytóza z Langerhansových 
buniek (LCH) je zriedkavé ochorenie, 
na Slovensku je ročne diagnostiko-
vaných iba 4 – 5 detských pacientov. 
Výsledky liečby LCH sú veľmi rôznoro-
dé, proces môže ustúpiť aj spontánne. 
Lokalizované lézie majú výbornú pro- 
gnózu. Multisystémové ochorenie sa lieči 
systémovou chemoterapiou a v niekto-
rých prípadoch nie je možné pacienta 
vyliečiť. Novým zistením je, že asi v po-
lovici prípadov sa vyskytuje vo vzorkách 
tkaniva somatická mutácia BRAF V660E, 
ktorá zohráva úlohu v patobiológii LCH 
a otvára nové možnosti cielenej liečby 

pre pacientov s nepriaznivou prognó-
zou. Opisujeme kazuistiku pacienta 
so závažnou multisystémovou formou 
LCH, u ktorého zlyhala štandardná liečba 
a bola nasadená experimentálna cielená 
liečba s inhibíciou MAPK molekulárnej 
dráhy.

36. Experimentálna bunková liečba 
v prípade refraktérnej akútnej 
lymfoblastovej leukémie 
Chovanec F., Puškáčová J., Fábri O., 
Švec P., Čermák M., Horáková J., 
Hrašková A., Kolenová A. 
Klinika detskej hematológie 
a onkológie NÚDCH a LF UK 
v Bratislave 
Oddelenie genetiky, NOÚ, Bratislava

Úvod: Akútna lymfoblastová leuké-
mia (ALL) predstavuje najčastejšie malígne 
ochorenie detského veku, napriek tomu 
s priemernou incidenciou 1 : 25 000 patrí 
medzi zriedkavé ochorenia. Prognóza pa-
cientov s ALL je vo všeobecnosti priaznivá. 
Problematickou ostáva skupina pacien-
tov s refraktérnym, chemorezistentným 
ochorením a relapsom, u ktorých je ďalšie 
navyšovanie intenzity chemoterapie aso-
ciované s vyššou mierou akútnej toxicity, 
ale aj neskorých následkov. V centre po-
zornosti preto v súčasnosti stojí imuno-
terapia, ktorej vývoj je zameraný dvomi 
smermi – protilátková a bunková liečba. 
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Cieľom prezentácie je opísať mož-
nosti experimentálnej bunkovej liečby 
(CART-cells) a  prvú skúsenosť nášho 
pracoviska so starostlivosťou o pacien-
tov s refraktérnou a relabujúcou ALL po 
takejto liečbe. CART-cells predstavujú 
pacientske T-lymfocyty upravené me-
tódami génového inžinierstva tak, aby 
exprimovali špecifický receptor proti 
antigénom nádorových buniek. V orga-
nizme tieto bunky rozpoznávajú leu-
kemické bunky a spúšťajú komplexnú 
protinádorovú imunitnú odpoveď.

Výsledky: Obaja pacienti boli 
akceptovaní do klinickej štúdie s roz-
vinutým dreňovým relapsom ALL po 
zlyhaní transplantácie kostnej drene 
(TKB). Priebeh samotnej liečby a zároveň 
aj výsledok liečby je odlišný. U prvého 
pacienta pretrváva remisia ochorenia. 
Druhý pacient po liečbe CART-cells do-
siahol morfologickú, ale nie molekulárnu 
remisiu. U tohto pacienta sa 4 mesiace 
po liečbe CART-cells rozvinul dreňový 
relaps, následne bol liečený kombináciou 
imunoterapie a chemoterapie a podstúpil 
2. TKB, po ktorej došlo s krátkym od-
stupom k rozvoju 3. dreňového relapsu. 
Pacient exitoval v progresii ochorenia.

Záver: Podľa prvých výsledkov 
klinických štúdií dosiahne kompletnú 
remisiu po liečbe CART-cells viac ako  
80 % pacientov, s  jej pretrvávaním po  
1 roku u  59 % pacientov a  celkovým 
prežívaním po 1. roku u 79 % pacientov, 
s prijateľnou mierou toxicity. Dlhodobé 
prežívanie, úspešnosť, faktory zlyhania 
liečby a neskoré následky sú stále pred-
metom skúmania.

37. Tri heterozygotné patogénne 
zárodočné varianty u pacientky 
s karcinómom prsníka – kazuistika 
Urbán V., Hikkel I. 
Oddelenie lekárskej genetiky, 
Národný onkologický ústav, 
Bratislava

Predispozícia na rakovinu prsní-
ka je súčasťou mnohých monogénových 
onkogenetických syndrómov – vo väčši-
ne prípadov ide o varianty génov BRCA1 
a BRCA2, resp. ďalších génov asociova-
ných s deficienciou homológnej rekom-
binácie (HR), ako napr. PALB2 a CHEK2. 
Spektrum onkologických ochorení pri 
HR-asociovaných génoch sa značne 
prekrýva, preto vo väčšine prípadov nie 
je vhodné sekvenčné vyšetrovanie jed-
notlivých génov, efektívnejšou voľbou je 
paralelná analýza preddefinovanej sku-
piny génov využitím sekvenovania novej 
generácie.

Vďaka tejto metodike sa postupne 
zvyšuje aj záchyt prítomnosti mnohopo-
četných kauzálnych zárodočných varian-
tov, čo prináša so sebou nové výzvy pri 
rozhodovaní o optimálnom manažmente 
– najmä ak ide o onkologického pacienta. 

Frekvencia prítomnosti mno-
hopočetných kauzálnych zárodočných 
variantov v  prípade deficiencie HR, 
resp. všeobecne pri onkogenetických 
syndrómoch nie je známa. V súbore pa-
cientov Oddelenia lekárskej genetiky 
NOÚ, u ktorých sme vyšetrili panel HR-
asociovaných génov, je záchyt ≥ 2 pato-
génnych/potenciálne patogénnych va-
riantov v čase prípravy prednášky 1,3 %. 
O manažmente a liečbe týchto pacientov 
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sa rozhoduje v rámci multidisciplinárne-
ho ústavného seminára.

Prednáška sa venuje rodine, v kto-
rej bola potvrdená trojkombinácia pato-
génnych zárodočných variantov v HR- 
-asociovaných génoch.

38. Vrodené poruchy fibrinogénu 
– hypofibrinogenémia 
a dysfibrinogenémia 
Gécová D.1, 2, Vavrová B.2, Juhosová M.2,  
Ďurina P.2, Chandoga J.2,  
Prigancová T.3, Bátorová A.3 

1Klinika lekárskej genetiky SZU 
a UNB, Bratislava 
2Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Bratislava 
3Národné hemofilické centrum, 
Klinika hematológie a transfúziológie 
LF UK a UNB, Bratislava

Vrodené poruchy fibrinogénu 
patria medzi zriedkavé poruchy zrá-
žania krvi. Fibrinogén zohráva dôležitú 
úlohu pri hemokoagulácii a v zachovaní 
hemostázy, je hlavným substrátom pre 
tvorbu fibrínového koagula, mediáto-
rom agregácie trombocytov, podporuje 
fibrinolýzu a má aj antikoagulačné pô-
sobenie. Medzi kvantitatívne poruchy 
fibrinogénu (typ I) s autozómovo recesív-
nym typom dedičnosti patria extrémne 
vzácna afibrinogenémia (prevalencia vo 
svete 1: 1 000 000) a podstatne častejšia 
hypofibrinogenémia. Medzi kvalitatívne 
poruchy fibrinogénu (typ II) s autozó-
movo dominantným typom dedičnosti 
patria dysfibrinogenémia a hypodysfib-
rinogenémia (1). 

Molekula fibrinogénu pozostáva 
z 2 heterotrimérov tvorených reťazcami 
Aα, Bβ a γ, ktoré sú kódované tromi samo-
statnými génmi FGA (5,4 kb; 6 exónov), 
FGB (8,2 kb; 8 exónov) a FGG (8,4 kb; 10 
exónov). Mutácie v jednom z troch génov 
kódujúcich fibrinogén ovplyvňujú úroveň 
syntézy, skladania, intracelulárneho spra-
covania, stability a sekrécie tejto moleku-
ly. Odhalenie genetických, štruktúrnych 
a funkčných charakteristík fibrinogénu 
je kľúčom k pochopeniu veľkej variabi-
lity klinických prejavov týchto porúch. 
Klinický priebeh s výnimkou afibrino-
genémie nie vždy koreluje so stupňom 
zníženia koagulačnej aktivity fibrinogé-
nu. Od asymptomatického priebehu cez 
mierne a ťažšie krvácanie sa u pacientov 
s vrodenými poruchami fibrinogénu môžu 
paradoxne vyskytnúť trombózy.

Národné hemofilické centrum 
(NHC) SR eviduje v  Národnom regis-
tri vrodených koagulopatií 334 pacien-
tov s vrodenými poruchami fibrinogénu 
(afibrinogenémia 1, hypofibrinogenémia 
100, dysfibrinogenémia 233). V spolupráci 
s NHC pracujeme na tvorbe mutačnej da-
tabázy vrodených porúch fibrinogénu na 
Slovensku. Aplikácia molekulárno-gene-
tických metód umožňuje určiť typ mutácie 
a poslúži pre štúdium korelácie genotypu 
s klinickým priebehom. Očakáva sa pomoc 
pri manažmente liečby pacienta a najmä 
využitie v oblasti genetického poradenstva 
v prípade istých a potenciálnych prenáša-
čov patogénnych variantov (1). 

Molekulárno-genetická diagnos-
tika doteraz identifikovala vo svete viac 
ako 189 unikátnych kauzálnych mutá-
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cií u pacientov s vrodenými porucha-
mi fibrinogénu (2). V súbore pacientov 
Národného hemofilického centra bolo 
doteraz geneticky vyšetrených 59 pa-
cientov: 22 jedincov s hypofibrinogené-
miou a 37 s dysfibrinogenémiou. V práci 
budeme prezentovať výsledky génovej 
analýzy u 25 pacientov vyšetrených na 
našom pracovisku vrátane 5 nových pa-
togénnych variantov doposiaľ neopísa-
ných v mutačných databázach. 

Literatúra
1. Bátorová A, Jankovičová D, Lazúr J, Prigancová T, de  
Moerloose P, Neerman-Arbez M, Kušíková M, Mistrík M. Vro-
dená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia – molekulová 
báza a klinický fenotyp. Int Med. 2016;16(3):109-115.
2. Paraboschi EM, Duga S, Asselta R. Fibrinogen as a Pleiotro-
pic Protein Causing Human Diseases: The Mutational Burden 
of Aα, Bβ, and γ Chains. Int J Mol Sci. 2017;18(12):pii: E2711.

39. Pacient s X-viazanou 
trombocytopéniou – prvá diagnóza 
s novou mutáciou na Slovensku 
Grešíková M.1, Freiberger T.2, 
Ravčuková B.2 

1Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, 
Bratislava 
2Genetická laboratoř, Centrum 
kardiovaskulární a transplantační 
chirurgie, Brno

Izolovaná ťažká trombocytopénia 
u zdravého novorodenca z fyziologickej 
gravidity je prekvapujúcou situáciou. 
Pokles trombocytov (< 50 x 109/l) prvých 
96 hodín života vyžaduje akútnu liečbu 
skôr, ako sa zrealizujú diagnostické vy-
šetrenia. V rámci diferenciálnej diagnózy 
zvažujeme novorodeneckú aloimúnnu 
trombocytopéniu (NAIT), heterogénnu 

mitigovanú trombocytopéniu matky, 
vzácne je príčina vrodená. 

Predstavujeme kazuistiku novo-
rodenca s  ťažkou trombocytopéniou. 
Vyšetrenia vylúčili komorbiditu, trom-
bocytopéniu u matky, rodinná anamné-
za bola negatívna. Liečebná odpoveď na 
IVIG bola parciálna a tranzitórna, pretr-
vával kritický pokles trombocytov(< 20 x 
10/9/l). Po vylúčení NAIT, vývoj ochorenia 
a nález malých doštičiek (cca v 1. roku) 
zúžil pozornosť na vrodenú trombocyto-
péniu pri Wiskott-Aldrichovom syndróme 
(WAS). Genetickou podstatou sú mutačné 
poruchy v géne na X-chromozóme, ktorý 
kóduje WAS proteín (WASP). Je zapojený 
do bunkovej signalizácie a reorganizácie 
cytoskeletu, je ochranou pred výskytom 
autoimunitných chorôb a malignít. Kým 
pri klasickom WAS – genotyp s chýba-
ním expresie WASP sprevádza ťažký fe-
notyp, zlá prognóza a potreba včasnej 
transplantácie kmeňových buniek pre 
záchranu života, ľahká forma choroby 
známa ako X-viazaná trombocytopénia 
(XLT) znamená izolovaný pokles trom-
bocytov a  krvácavé riziko. Genetické 
vyšetrenie u pacienta potvrdilo doteraz 
nepublikovanú missence mutáciu v exó-
ne 2 na X chromozóme, ktorá vysvetlila 
ťažkú trombocytopéniu. Matka aj ses-
tra pacienta sú prenášačky ochorenia, 
líniou matky sme potvrdili prenášačstvo 
aj u ďalších žien v rodine. Pacient je jedi-
ným žijúcim chlapcom v 3 hodnotených 
generáciách. Objav trombomimetík a ich 
výborný terapeutický efekt znížil krvá-
cavé riziko a zlepšil prognózu aj kvalitu 
života pacienta, aj jeho rodiny.



Via practica – Suplement 2 | 2019;16(S2) | www.solen.sk

52 Poznámky



www.solen.sk | 2019;16(S2) | Via practica – Suplement 2

53Poznámky



Via practica – Suplement 2 | 2019;16(S2) | www.solen.sk

54 Informácie

Via practica – Suplement 2 
Samostatne nepredajná príloha.  
Citačný index: Via Pract. Supl. 
Vychádza ako príloha časopisu Via practica. 
Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS). 
Citácie sú spracované v CiBaMed.

Spracovala spoločnosť SOLEN, s. r. o., 
vydavateľ časopisu Via practica 
Adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava,  
www.solen.sk, e-mail: redakcia@solen.sk 
Redaktorka: Michaela Malová, malova@solen.sk 
Obchodné oddelenie: Marek Popaďák, popadak@solen.sk 
Grafická úprava a sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

ISSN 1336-930x

ZAMERAJTE SA NA DMD
KAŽDÝ DEŇ SA POČÍTA

ZAOSTÁVA?

Medicína moderných technológií

U detí s oneskoreným vývojom 
by sa mal vykonať test CK*.4-6

Ak je hladina CK zvýšená, pošlite dieťa 
k detskému neurológovi.4

MYSLITE NA TESTOVANIE CK PRI KAŽDOM 
ODBERE KRVI CHLAPCOM DO 2 ROKOV.

*CK= Kreatinín kináza – jej zvýšená hladina poukazuje 
na poškodenie svalov u pacientov s DMD, je významným 
indikátorom tohto ochorenia.5

Referencie: 
1. Noritz GH, et al. Pediatrics. 2013;131:e2016–e2027; 2. Centers for Disease Control and Prevention. Developmental milestones. Avai-
lable at: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf. [Accessed May 2018]; 3. Lurio JG, et al. Am Fam Physician. 
2015;91:38–44; 4. Birnkrant D, et al. Lancet Neurol. 2018;17:251–267; 5. van Ruiten HJ, et al. Arch Dis Child. 2014;99:1074–1077; 
6. Birnkrant DJ, et al. Lancet Neurol. 2018;17:445–455;

Nesedí v 6-tich mesiacoch? 1-3

Nechodí v 18-tich mesiacoch? 4

Nelozí v 10-tich mesiacoch? 2
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liečená liekom SPINRAZA®

Fotografie slúžia len na ilustračné účely a zobrazujú prínosy pre týchto uvedených jednotlivcov. Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť.
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INDIKÁCIA
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na liečbu 5q spinálnej svalovej atrofie (SMA). 
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