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1Klinika
2Ústav
3Národné

lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava

lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava

hemofilické centrum (NHC), Klinika hematológie a transfúziológie LFUK a UNB, Bratislava

Vrodené poruchy fibrinogénu (Fbg) patria medzi zriedkavé poruchy zrážania krvi. Fibrinogén zohráva dôležitú úlohu pri hemokoagulácii a v zachovaní hemostázy,
je hlavným substrátom pre tvorbu fibrínového koagula, mediátorom agregácie trombocytov, podporuje fibrinolýzu a má aj antikoagulačné pôsobenie. Fibrinogén
pozostáva z 2 heterotrimérov tvorených reťazcami Aα, Bβ a γ, ktoré sú kódované tromi samostatnými génmi FGA (5,4kb; 6 exónov), FGB (8,2kb; 8 exónov) a FGG
(8,4kb; 10 exónov). Mutácie v jednom z troch génov kódujúcich fibrinogén ovplyvňujú úroveň syntézy, skladania, intracelulárneho spracovania, stability a sekrécie
tejto molekuly.
2 kategórie:
KVANTITATÍVNE PORUCHY → afibrinogenémia, hypofibrinogenémia (autozómovo-recesívna dedičnosť, AR)
KVALITATÍVNE PORUCHY

→ dysfibrinogenémia, hypodysfibrinogenémia (autozómovo-dominantná dedičnosť, AD)

Hypofibrinogenémia
klinický obraz:
• Fbg <1,5g/l (Claussova koag.metóda)
• krvácanie/krvácanie po provokácií,
krvácanie + trombotické prejavy,
asymptomatický priebeh, spontánne
aborty, popôrodné komplikácie
molekulárno-genetická podstata:
• najčastejšie heterozygotní prenášači
mutácie pre afibrinogenémiu
• nulové (veľké delécie, frameshift, nonsense,
splice-site) a bodové (missense) mutácie
• najčastejšie v génoch FGB a FGG,
zriedkavejšie v FGA

susp. narušená sekrécia Fbg?

Obr.1: Výsledky Sangerovho sekvenovania fibrinogénu u pacientov s hypofibrinogenémiou. Jednotlivé varianty boli overené podľa
dostupných databáz a predikčných programov.

Dysfibrinogenémia
klinický obraz:
• diskrepancia medzi nízkou hladinou Fbg
stanovenou koagulačnou metódou a jeho
normálnou hladinou imunologickou
metódou
• krvácanie po provokácií, abnormálne
hojenie rán, rekurentné aborty, trombózy,
asymptomatický priebeh
molekulárno-genetická podstata:
• najčastejšie heterozygotné missense
mutácie v génoch FGA a FGG
• 2 mutačné „hotspoty“:
→FGA exón 2 Arg35His/Cys
→FGG exón 8 Arg301His/Cys

Až 85%
mutácií pre
dysFbg!
susp. porucha polymerizácie Fbg?
Obr.2: Výsledky Sangerovho sekvenovania fibrinogénu u pacientov s dysfibrinogenémiou. Jednotlivé varianty boli overené podľa
dostupných databáz a predikčných programov (FPA – fibrinopeptid A).

ZÁVER
Celosvetovo bolo molekulárno-genetickou diagnostickou identifikovaných viac ako 189 unikátnych kauzálnych mutácií u pacientov s vrodenými poruchami
fibrinogénu. V našom súbore sme identifikovali u pacientov s hypofibrinogenémiou najčastejšie heterozygotné mutácie v génoch FGB a FGG, ktoré zapríčiňujú
zníženie hladiny cirkulujúceho fibrinogénu. Neopísané heterozygotné varianty v géne FGG (p.Glu275* a p.Trp3*) spôsobujú predčasnú termináciu translácie
(predčasný stop kodón) a vznik nefunkčného proteínu z jednej rodičovskej alely. Výsledkom je zníženie hladiny cirkulujúceho fibrinogénu. Heterozygotný variant v
géne FGB (p.Ser476Leu) vyhodnotený predikčnými programami ako patogénny sa nachádza v kritickej oblasti, kde pravdepodobne dochádza ku narušeniu sekrécie
fibrinogéniu. V súbore pacientov s dysfibrinogenémiou boli najčastejšie identifikované patogénne varianty v mutačných hotspotoch. Neopísaný variant v géne FGG
(p.His369Tyr) je pravdepodobne zodpovedný za poruchu stabilizácie v súvislosti s polymerizáciou Fbg, avšak ako dôkaz sú potrebné najmä funkčné štúdie
rekombinantných molekúl a prípadná segregačná analýza nájdeného variantu s ochorením v príslušnej rodine.
Význam molekulárno-genetického testovania porúch fibrinogénu je nie len v potvrdení diagnózy, ale aj pri manažmente liečby pacienta, v rozpoznaní potenciálnych
prenášačov a v prenatálnej diagnostike a je kľúčom k pochopeniu vrodených porúch fibrinogénu a jeho komplexnej úlohy v hemostáze.

