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Úvod  
 
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. Vrodené poruchy fibrinogénu sú zriedkavé 
poruchy zrážania krvi spôsobené kvantitatívnymi (typ I) alebo kvalitatívnymi (typ II) 
defektmi génu pre fibrinogén (FBG). Kvantitatívne poruchy – afibrinogenémia a 
hypofibrinogenémia, sú definované absenciou cirkulujúceho fibrinogénu alebo jeho zníženou 
koncentráciou v plazme. Kvalitatívne poruchy – dysfibrinogenémia a hypodysfibrinogenémia 
sú zapríčinené štruktúrnymi a funkčnými abnormalitami molekuly fibrinogénu. Vrodené 
poruchy fibrinogénu môžu byť spôsobené patogénnymi variantami v ktoromkoľvek z troch 
génov – FGA, FGB a FGG, ktoré kódujú tri samostatné polypeptidové reťazce FBG (Aα, Bβ 
a γ). Gén FGA je zložený zo 6 exónov a je lokalizovaný medzi génmi FGG (10 exónov) a 
FGB (8 exónov) (1). 
 
Vrodená hypofibrinogenémia (CH) je definovaná ako zníženie hladiny cirkulujúceho 
fibrinogénu pod 1,5g/l (referenčná hodnota stanovená koagulačnou a imunologickou metódou 
1,5 – 3,5g/l). Má autozómovo recesívnu dedičnosť a pacienti sú zväčša heterozygotní 
prenášači patogénneho variantu pre afibrinogenémiu (2). 
 
Vrodená dysfibrinogenémia (CD) je autozómovo dominantné ochorenie spôsobené 
patogénnymi variantmi typu „missense“ v heterozygotnom stave. Je charakterizované 
diskrepanciou medzi nízkou hladinou fibrinogénu (Claussovou koagulačnou metódou; 
FGB:koag) a jeho normálnou hladinou pri stanovení imunologickou metódou (FBG:Ag; 
referenčná hodnota 1,8 – 3,5g/l). Väčšina kauzálnych mutácií zapríčiňujúcich 
dysfibrinogenémiu bola pozorovaná v exóne 2 (p.Arg35) FGA génu a v exóne 8 (p.Arg301) 
FGG génu. Tieto dva mutačné „hot-spoty“ zodpovedajú za ~85% prípadov dysfibrinogenémií 
(3). 
 
Na Slovensku sú pacienti s vrodenými poruchami fibrinogénu registrovaní v Národnom 
hemofilickom centre (NHC) LFUK a UNB v Bratislave. V spolupráci s NHC pracujeme na 
tvorbe mutačnej databázy vrodených porúch fibrinogénu na Slovensku. Aplikácia 
molekulárno-genetických metód nám umožňuje určiť typ mutácie a slúži pre štúdium 
korelácie genotypu s klinickým priebehom. V súbore 36 pacientov s hypofibrinogenémiou 



a dysfibrinogenémiou prezentujeme výsledky génovej analýzy, vrátane nových patogénnych 
variantov, doposiaľ neopísaných v mutačných databázach. 
 
Materiál a metódy 
 
Pacienti 
 
Do štúdie boli zahrnutí 36 pacienti s vrodenými poruchami fibrinogénu (od roku 2018 do roku 
2020). Vzorky krvi boli odobraté do skúmaviek s 0,105M citrátom sodným a s EDTA 
štandardnou metódou, koagulačné testy a imunologická analýza fibrinogénu sa uskutočnili 
v koagulačnom laboratóriu NHC. Vzorky krvi s EDTA boli analyzované na Ústave lekárskej 
biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB. Pacienti poskytli informovaný súhlas 
pred DNA analýzou. 
 
DNA izolácia 
 
Genómová DNA bola izolovaná zo vzoriek periférnej krvi odobratých do štandardizovaných 
skúmaviek s protizrážanlivým činidlom EDTA. Na izoláciu DNA bola podľa protokolu 
výrobcu použitá komerčne dostupná súprava QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN). 
 
Amplifikácia a sekvenovanie cieľových úsekov génov FGA, FGB a FGG 
 
Primery pre amplifikáciu génov FGA, FGB a FGG boli navrhnuté pomocou softwéru Vector 
NTI Advance® 11.5 a Primer3 v.0.4.0. Špecificita primerov a prítomnosť 
jednonukleotidových polymorfizmov (SNP) bola skontrolovaná pomocou programov Primer-
Blast a SNPCheck v3. Kódujúce exóny a ich priľahlé intrónové sekvencie génov FGA (6 
exónov; 7,5 kb), FGB (8 exónov; 8 kb) a FGG (10 exónov; 8,5 kb) boli amplifikované 
pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) a následne sekvenované pomocou 
Sangerovho sekvenovania na genetickom analyzátore ABI Prism 3100 Avant Genetic 
Analyzer pomocou súpravy ABI Prism Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Ready 
Reaction Kit (Applied Biosystems, USA). Získané sekvencie sa analyzovali pomocou 
softvéru Sequencing Analysis Software verzie 5.4 (Applied Biosystems) a Chromas Lite 
verzie 2.6.5 a následne sa porovnali s referenčnými sekvenciami Ensembl 
ENST00000651975.1 (FGA-203), ENST00000302068.9 (FGB-201) a ENST00000404648.7 
(FGG-203) s použitím Vector NTI Advance 11.5.4 (Invitrogen). 
 
Interpretácia patogénnych variantov a neopísaných (novel) variantov 
 
Pre interpretáciu nájdených variantov boli použité dostupné databázy – Human Gene 
Mutation Database (HGMD) (http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/all.php), GEHT 
(https://site.geht.org/base-fibrinogene/), PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), ClinVar 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/). Nové neopísané varianty v kódujúcich oblastiach 
FGA, FGB a FGG boli analyzované a vyhodnotené pomocou predikčných programov 
MutationTaster (http://www.mutationtaster.org/), PredictSNP 
(https://loschmidt.chemi.muni.cz/predictsnp/), Varsome (https://varsome.com/),  aby sme 
posúdili ich potenciálnu patogenicitu. 



Výsledky 
 
Spektrum génových variantov u pacientov s dysfibrinogenémiou 
 
V skupine 18 pacientov s vrodenou dysfibrinogenémiou boli v génoch FGA a FGG 
identifikované štyri rôzne patogénne varianty v heterozygotnej forme, z toho dva patogénne 
varianty boli doposiaľ neopísané v mutačných databázach (Tab.1). V géne FGB nebola 
zistená žiadna mutácia. Najčastejšia missense mutácia v exóne 2 v géne FGA c.104G>A 
(p.Arg35His) bola identifikovaná u 12 pacientov. Druhý najčastejší patogénny variant 
c.901C>T (p.Arg301Cys) v exóne 8 v géne FGG bol prítomný u 3 pacientov. Tieto známe 
hot-spot mutácie predstavovali až 83% variantov identifikovaných u pacientov 
s dysfibrinogenémiou. Dva neopísané varianty, jeden typu missense v géne FGG 
(p.His369Tyr) a druhý frameshift v géne FGA (p.Gly324Lysfs*44), boli predikčnými 
programami vyhodnotené ako patogénne. Identifikované patogénne varianty u pacientov 
s dysfibrinogenémiou sú zhrnuté v tabuľke 1. 
 

Gén Exón cDNA Proteín Počet 
pacientov Poznámka 

FGA 2 c.104G>A p.Arg35His 12 hot-spot mutácia 
 5 c.923_968dup p.Gly324Lysfs*44 1 neopísaný variant (dup46nt) 

      

FGG 8 c.901C>T p.Arg301Cys 3 hot-spot mutácia 
  c.1105C>T p.His369Tyr 2 neopísaný variant 

Tab.1: Patogénne varianty identifikované u pacientov s dysfibrinogenémiou (n=18). Boldom sú značené 
neopísané („novel“) varianty. 
 
Spektrum génových variantov u pacientov s hypofibrinogenémiou 
 
V skupine 18 pacientov s hypofibrinogenémiou bolo identifikovaných osem rôznych 
patogénnych variantov, z toho štyri doposiaľ neopísané v mutačných databázach (Tab.2). 
Všetky mutácie sa vyskytovali v génoch FGB a FGG v heterozygotnom stave. V géne FGA 
nebol identifikovaný žiadny patogénny variant. Najčastejším typom patogénnych variantov 
boli missense bodové zámeny, ktoré sa vyskytli u 12 pacientov. Dvaja z týchto pacientov boli 
zložení heterozygoti a mali okrem missense mutácie v géne FGG (c.323C>A; p.Ala108Asp) 
aj druhú mutáciu (c.959-13_959-10del; IVS6-10_16delTTTG) v géne FGB. Táto mutácia v 
intróne 6 spôsobuje alternatívny zostrih mRNA. Dva neopísané patogénne varianty typu 
nonsense (c.8G>A; p.Trp3* a c.823G>T; p.Glu275*) sme identifikovali v géne FGG. 
Identifikované patogénne varianty u pacientov s hypofibrinogenémiou sú zhrnuté v tabuľke 2. 



 
Gén Exón cDNA Proteín Počet 

pacientov Poznámka 

FGB 4 c.534G>C p.Lys178Asn 1 VUS 

  i6 c.959-13_959-10del Bβ307* 
2 

intrón 

(FGG) 4 / c.323C>A* /p.Ala108Asp neopísaný variant 

 FGB 7 c.1102T>C p.Tyr368His 4 fibrinogén Martin II 

  8 c.1427C>T* p.Ser476Leu 1 neopísaný variant 

            

FGG 1 c.8G>A p.Trp3* 2 neopísaný variant 

  4 c.323C>G p.Ala108Gly 4 fibrinogén Dunedin 

  7 c.999G>T p.Trp253Cys 1 fibrinogén Bratislava 

  7 c.823G>T p.Glu275* 1 fibrinogén Martin III 
variant neidentifikovaný     2   

Tab.2: Patogénne varianty identifikované u pacientov s hypofibrinogenémiou (n=18). Boldom sú označené 
neopísané („novel“) varianty. 
 
Diskusia 
 
Vrodená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia sú klasifikované ako zriedkavé poruchy 
zrážania krvi. Údaje o prevalencii vrodených porúch fibrinogénu nie sú presné, pretože 
závisia od rozdielnej úrovne registrácie vrodených koagulopatií v rôznych krajinách a 
ovplyvňuje ich aj vysoký podiel asymptomatických prípadov. Prevalencia registrovaných 
pacientov s CD a CH na Slovensku predstavuje 43, respektíve 20 osôb na milión obyvateľov. 
Diagnostika vrodených porúch fibrinogénu je stále väčšinou náhodná, počas rutinného 
laboratórneho vyšetrenia alebo pred plánovaným chirurgickým zákrokom. V súčasnosti je 
významná časť pacientov diagnostikovaná prostredníctvom rozšíreného testovania v rodinách 
postihnutých jednotlivcov, čo vedie k zvyšovaniu počtu pacientov v registri (4).  
 
U pacientov s CD sme identifikovali štyri patogénne varianty, dva v géne FGA a dva v géne 
FGG. Najčastejší patogénny variant v rámci mutačného hot-spotu FGA c.104G>A 
(Arg35His) bol identifikovaný u 12 pacientov, čo predstavuje 66,7% všetkých mutácií v našej 
skupiny s CD. Tento variant má za následok oneskorené alebo absentujúce odštiepenie 
fibrinopeptidu A a následnú predĺženú polymerizáciu fibrínu. Podľa literatúry je 65 – 75% 
heterozygotných prenášačov tejto mutácie asymptomatických, čo súhlasilo aj s našimi 
zisteniami (5,6). Patogénny variant v druhom mutačnom hot-spote FGG c.901C>T 
(Arg301Cys) bol identifikovaný len u 3 pacientov s rôznou klinickou manifestáciou. Tento 
variant spôsobuje nepresné end-to-end napájanie monomérov fibrínu a zvýšené vetvenie 
vlákien so spomalenou tvorbou fibrínu (7). Casini a kol. popisujú výskyt týchto dvoch 
mutačných hot-spotov až u 85% pacientov s dysfibrinogenémiou (3), pričom v našej skupine 
CD reprezentovali 83% všetkých patogénnych variantov. 
 
U 16 pacientov s CH bolo identifikovaných deväť rôznych heterozygotných mutácií v génoch 
FGB a FGG. U jedného probanda bol zistený variant (p.Lys178Asn) v géne FGB s neistým 
významom (VUS) a konfliktnou interpretáciou patogenity. Najviac zastúpeným (n=4) 
patogénnym variantom v géne FGB bola missense zámena v exóne 8 c.1102T>C 
(p.Tyr368His) známa ako fibrinogén Martin II, opísaná kolektívom Šimurda u dvoch 
pacientov s trombotickými prejavmi. U štyroch pacientov s touto mutáciou sa vyskytol prípad 



trombózy len u jednej pacientky v puerpériu. Táto mutácia, ktorá ovplyvňuje vysoko 
konzervovanú globulárnu C-terminálnu doménu β reťazca fibrinogénu, narúša tvorbu a 
sekréciu hexaméru fibrinogénu a vedie k jeho zníženej koncentrácii (8). Najviac zastúpeným 
(n=4) patogénnym variantom v géne FGG u pacientov s CH bola missense mutácia c.323C>G 
(p.Ala108Gly) (fibrinogén Dunedin), ktorý spôsobuje aberantné skladanie triple helixov 
medzi E a D doménami fibrinogénu, čím znižuje jeho hladiny v cirkulujúcej plazme (9). 
 
Klinická manifestácia hypofibrinogenémie je rôznorodá ako aj v prípade dysfibrinogenémií. 
V predchádzajúcej štúdií u slovenských pacientov bol asymptomatický priebeh opísaný u 
38% pacientov, zatiaľ čo krvácavé prejavy boli prítomné u 44% a trombóza u 18% pacientov 
(4).  Väčšina pacientov s CH v našej štúdii bola asymptomatických alebo iba s miernymi 
prejavmi krvácania. Nižšia frekvencia krvácania môže byť vysvetlená tým, že väčšina 
pacientov mala v priemere hodnoty fibrinogénu ~1 g/l (Fgb:coag; Fgb:Ag). Mierne znížené 
hladiny fibrinogénu môžu byť dostačujúce, aby sa predišlo spontánnemu krvácaniu (10). U 
dvoch pacientov s koagulačne a imunologicky zníženou hladinou fibrinogénu nebol 
identifikovaný žiadny patogénny variant. Príčinou môžu byť aj zmeny mimo kódujúcej 
oblasti génov FGA, FGB a FGG, zmeny v promótorovej sekvencii alebo v neprekladaných 
oblastiach, ktoré sme naším prístupom nezachytili. 
 
Prezentované výsledky práce identifikovaných, ako aj neopísaných patogénnych variantov 
prispievajú k poznaniu a rozširovaniu mutačného spektra génov fibrinogénu v populácii na 
Slovensku aj v strednej Európe. V súbore pacientov s dysfibrinogenémiou sme takisto 
potvrdili najčastejšie patogénne varianty nachádzajúce sa v mutačných hot-spotoch. 
U pacientov s hypofibrinogenémiou sme preukázali širšie spektrum patogénnych variantov, 
z toho niektoré aj jedinečné pre našu slovenskú populáciu. Avšak pre jednoznačné určenie 
asociácie medzi genotypom a fenotypom boli naše skupiny pacientov príliš malé. 
Pokračovanie v spolupráci s NHC poskytuje jedinečnú príležitosť pre ďalšie molekulárno-
genetické štúdium, ako aj genotypovo-fenotypové korelácie u rozsiahlejších skupín pacientov 
s rovnakou mutáciou. Odhalenie genetických, štruktúrnych a funkčných charakteristík 
fibrinogénu je dôležitým krokom k pochopeniu týchto zriedkavých porúch zrážania krvi.  
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