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VYŠETRENIE GÉNU SERPING1 PRI SUSPEKTNOM HEREDITÁRNOM ANGIOEDÉME 
 
Hereditárny angioedém (HAE, Dg. E88 ) je autozomálne dominantné dedičné ochorenie spôsobené prítomnosťou  

mutácií v géne SERPING1, ktorý kóduje C1 inhibítor.  

Typ I HAE (cca 85% prípadov) spôsobujú mutácie SERPING1, ktoré vedú k tvorbe skráteného proteínu alebo 

proteínu s narušenou štruktúrou. Typ II HAE (cca 15% prípadov) spôsobujú mutácie vyskytujúce sa zvyčajne 

v exóne 8 génu SERPING1 a zapríčiňujú tvorbu nefunkčného proteínu.  

Ide o veľmi zriedkavé ochorenie (~1 prípad na 10 000-150 000 obyvateľov). HAE sa prejavuje spontánne 

odznievajúcimi opuchmi kože, hrtana, prípadne tráviaceho systému. Závažným prejavom je hlavne opuch 

horných dýchacích ciest, ktorý môže spôsobiť asfyxiu a následne ohroziť život pacienta. 

Podstatou diagnostiky je dôkaz germinatívnych mutácií a variantov v géne SERPING1. Vyšetruje sa celá 

kódujúca sekvencia génu, teda 8 exónov. 

 

Postup smerujúci k vyšetreniu génu SERPING1: 

1. ako prvý krok je nutné absolvovať genetickú konzultáciu u klinického genetika (zoznam ambulancií na 

www.ousa.sk/genetika; MUDr. Olívia Hamidová, OLG OÚSA, tel. 02/32 24 8575 ) 

2. spĺňať indikačné kritériá 

3. genetické vyšetrenie začína od žijúceho pacienta 

 

Dĺžka vyšetrenia: Vyšetrenie vzorky DNA od jedného pacienta trvá približne 1-2 týždne. Čakacia doba od príjmu 

vzorky po ukončenie analýzy, teda odoslanie správy žiadajúcemu lekárovi, je približne 1 mesiac. 

V prípade cieleného vyšetrenia prítomnosti už známej patologickej mutácie v rámci rodiny trvá vyšetrenie 

približne 2 týždne, pričom vzorka je analyzovaná ihneď po prijatí. 

 

Materiál na vyšetrenie, transport: Do skúmavky typu Vacutainer s EDTA (ružový vrchnák, ako na krvný obraz) 

sa odoberie min. 2 ml periférnej krvi. Vzorka sa následne označí menom, rokom narodenia pacienta a spolu s 

riadne vyplnenou žiadankou (dá sa nájsť na stránke www.ousa.sk/genetika) sa zašle na adresu OLG ÚLVM, 

OÚSA. Odber nemusí byť realizovaný nalačno. 

Pri vzorkách určených na DNA analýzu sa periférna krv môže bez zmeny kvality DNA transportovať 1 až 2 dni, 

príp. aj poštou, avšak vzorka musí byť dostatočne zabezpečená proti poškodeniu, resp. vyliatiu a znehodnoteniu. 

V prípade zmrazenia vzorky periférnej krvi sa vzorka následne skladuje a transportuje výlučne zmrazená pri 

-15°C v mraziacom boxe až do izolácie DNA. 

 

Indikačné kritériá na vyšetrenie: vyšetrenie začína od postihnutého pacienta: 

1. Spontánne alebo po liečbe odznievajúci, nezápalový podkožný a/alebo podslizničný angioedém, bez pruritu a 

urtikárie (skôr s pocitom napätia až miernej bolesti), rekurentný, väčšinou trvajúci viac ako 12 hodín. 

2. Spontánne alebo po liečbe odznievajúca bolesť brucha, bez jasnej príčiny, rekurentná a trvajúca viac ako 6 

hodín, niekedy až pod obrazom náhlej príhody brušnej (pacienti indikovaní na laparotómiu, pri ktorej sa okrem 

edému nezistí iná organická príčina). 

3. Rekurentný lanryngeálny edém. 
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