Detekcia mutácií GPIa a GPIIIa v génoch pre
doštičkové glykoproteíny
Klinický význam
Poruchy trombocytov, vedúce k ich hyperfunkcii, majú za následok zvýšený sklon k trombóze u postihnutých
jedincov. Sú prítomné pri mnohých patologických stavoch a v situáciách, keď dochádza k nadmernej aktivácii
trombocytov, ako je hypertenzia, fajčenie, diabetes mellitus, hyperlipidémia, prípadne chronické zápalové
a nádorové ochorenia. Medzi vrodené trombofilné poruchy trombocytov zaraďujeme polymorfizmy
doštičkových glykoproteínových receptorov GPIa a GPIIIa.
Adhézia trombocytov na kolagén I. typu je sprostredkovaná membránovým receptorom GPIa/GPIIa (integrín
α2β1), ktorý je tvorený doštičkovým glykoproteínom GPIa (integrín ITGA2) a glykoproteínom GPIIa. Nositelia
mutovanej alely génu GPIa v heterozygotnom i v homozygotnom stave majú oproti wild type homozygotom
zvýšenú adhezivitu trombocytov ku kolagénu I. typu, čo podporuje trombogénny potenciál.
Doštičkový glykoproteín GPIIIa (integrín ITGB3), ktorý sa na povrchu krvných doštičiek vyskytuje vo forme
komplexu GPIIb/IIIa (α2bβ3), zohráva kľúčovú úlohu pri adhézii trombocytov k povrchom i k sebe navzájom.
Nosičstvo mutovanej alely (v heterozygotnom i v homozygotnom stave) je spojené so zvýšenou agregabilitou
trombocytov a je považované za mierny rizikový faktor infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody, a to
najmä u mladších osôb. Ako súčasť komplexného genetického vyšetrenia detekcia mutácií GPIa a GPIIIa
umožňuje identifikovať skupinu ľudí s vysokým alebo nízkym rizikom artériových trombóz.
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Pri vyšetrení 6 a viac mutácií doložiť k faktúre žiadanku od indikujúceho lekára.

Indikácie


Artériová trombóza u pacientov pod 35 rokov bez prítomnosti artériovej choroby.



Kombinácia žilových a artériových trombóz bez iného rizikového faktora aterosklerózy.

Predanalytické informácie


Odoberá sa 5 ml periférnej krvi do skúmavky s EDTA.



Krv nie je potrebné odobrať nalačno.



Do transportu a počas neho uchovávať krv pri teplote 4 – 10 ˚C.

Odberové dni: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.
Metóda
Princíp stanovenia je založený na real-time polymerázovej reťazovej reakcii s využitím fluorescenčne
značených sond. Spôsob detekcie sa označuje ako alelická diskriminácia.
Výsledok analýzy sa uvádza vo forme: homozygot, heterozygot a mutácia neprítomná.
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