
PONUKA GENETICKÝCH VYŠETRENÍ PRE GASTROENTEROLÓGOV 

1.  DEDIČNÉ (HEREDITÁRNE) SYNDRÓMY:
 –  potrebné absolvovanie genetickej konzultácie v ambulancii klinického genetika a jeho indikácia 

1-1.  Vyšetrenie hereditárnej chronickej pankreatitídy (HCP):
 Vyšetrenie génov PRSS1 a SPINK1 odporúčané u pacientov s chronickou príp. akútnou pankreatitídou.

1-2.  Vyšetrenie hereditárneho nepolypózneho karcinómu kolorekta (HNPCC):
 Vyšetrenie génov MLH1, MSH2, MSH6 odporúčané u pacientov s karcinómom kolorekta v mladšom 
 veku (pod 50. rokov) a rodinnou pozitívnou anamnézou.

1-3.  Vyšetrenie hereditárneho difúzneho karcinómu žalúdka (HDGC):
 Vyšetrenie génu CDH1 odporúčané u pacientov s difúznym karcinómom žalúdka v mladšom veku 
 (pod 50. rokov) a pozitívnou rodinnou anamnézou.

1-4.  Peutz-Jeghersov syndróm (PJS):
 Vyšetrenie génu STK11 odporúčané u  pacientov s  hamartómami, polypmi v  tenkom čreve,  
 mukokutánnymi léziami, nemusí byť prítomná PJS pozitívna rodinná anamnéza.

1-5.  Ambulancia lekárskej genetiky OÚSA:
 –  Pacienti sa objednávajú na genetickú konzultáciu denne, na tel. č. 02/322 48 575, príp. 576.
 –  Konzultuje klinický genetik MUDr. Olívia Hamidová (posúdenie rodinnej anamnézy).
 –  Klinický genetik indikuje genetické testovanie dedičných syndrómov. 
 – Na genetickú konzultáciu odporúča gastroenterológ na základe vyššieho výskytu ochorenia  
     v rodine.
 – Genetické vyšetrenie zväčša začína od pacienta s karcinómom, príp. pankreatitídou.
 – Dokázaná patologická mutácia znamená zvýšené riziko vzniku karcinómov, a  teda zaradenie  
  jedincov s mutáciou do špeciálnych preventívnych programov. 

2.  MARKERY KOLOREKTÁLNEJ MALIGNITY – Vyšetrenie metylácie Septínu 9:
 – indikujúci lekár – gastroenterológ

Prítomnosť metylácie génu SEPT9 je markerom suspektnej kolorektálnej malignity
 – vyšetrenie je primárne určené pre zdravých jedincov a  môže v  tomto prípade nahradiť  
  kolonoskopické vyšetrenie, a to za priamu platbu 220 Eur. 
 – V prípade negatívneho výsledku je možné s takmer 90% pravdepodobnosťou vylúčiť prítomnosť   
  kolorektálnej malignity. 
 – V prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia absolvuje pacient následne kolonoskopické vyšetrenie.

Metóda sa vyznačuje špecificitou 88% a  senzitivitou 67%. Výhodou testovania je, že prebieha  
z periférnej krvi, takže získanie materiálu je neinvazívne.
Vyšetrenie nie je vhdoné pre osoby so zvýšeným rizikom CRC (napr. nositeľov dedičnej predispozície 
pri HNPCC) a pacientov, ktorým bol v minulosti odstránený polyp alebo mali CRC nález.

MATERIÁL: 10 ml periférnej krvi v EDTA (10 ml odberovka s fialovým vrchnákom), krv musí byť transpor-
tovaná a dodaná na OLG čerstvá, max. do 24 hodín pri skladovaní na 4°C. Vzorka sa nezmrazuje!!
TRANSPORT: transport materiálu po telefonickej dohode zabezpečí Onkologický ústav sv. Alžbety.

Oddelenie lekárskej genetiky, Telefón: 02/322 485 73-6; Email: mkonecny@ousa.sk; ohamidov@ousa.sk; 
kzavodna@ousa.sk; jmarkus@ousa.sk; eweisman@ousa.sk; lvavrova@ousa.sk

Žiadanky, kontakty a bližšie info aj na: www.ousa.sk/genetika

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava


