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Úvod 

 
Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (DDH) je jednou z najčastejších vývojových 

porúch, s odhadovaným výskytom v rozsahu od 3 do 6 prípadov na 1000 živonarodených detí 
v európskych krajinách (1). DDH je sprevádzaná širokým spektrom anatomických abnormalít 
bedrového kĺbu, ako sú napríklad nekompletne vyvinuté acetabulum alebo laxita ligament, čo 
vedie k poruchám v kĺbovom puzdre, sekundárnym deformitám proximálneho femuru 
a k tvorbe neredukovateľnej dislokácie bedrového kĺbu (2). DDH je považované za 
patologický stav s polygénnym základom, avšak významný vplyv majú aj environmentálne a 
mechanické faktory. Najčastejšie rizikové faktory sú pôrod koncom panvovým, rodinná 
anamnéza, ženské pohlavie, vysoká pôrodná hmotnosť, oligohydramnion a primiparita (3). 

rs1800796 je SNP (jednonukleotidový polymorfizmus) v géne IL6 (Interleukín 6). 
Jeho produkt je imunoregulačný cytokín IL-6, ktorý má účinky na metabolizmus vápnika a 
vitamínu D a v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj metabolizmus spojivového tkaniva, najmä 
chrupiek a kostí. rs143383 je SNP v géne GDF5 (rastový /diferenciačný faktor 5). GDF5 
proteín patrí do super rodiny TGF-beta (transformujúci rastový faktor-beta) a má úlohu v 
regulácii metabolizmu spojivového tkaniva, najmä vývoja kostí, kĺbov a v procese 
enchondrálnej osifikácie. rs726252 je SNP umiestnený v géne PAPPA2 (s graviditou 
asociovaný plazmatický proteín-A2). Produkt je metaloproteináza (Pappalyzín 2) s vplyvom 
na metabolizmus kostného tkaniva (4). 

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo analyzovať vplyv SNP rs1800796 v IL6 géne, 
rs143383 v GDF5 géne a rs726252 v géne PAPPA2 v asociácii s výskytom DDH v 
kaukazskej populácii. 

 
Materiál a metódy 

 
Študovanú skupinu tvorilo 45 pacientov s DDH - 38 žien (84,4%) a 7 (15,6) mužov. 

Kontrolná skupina obsahovala 85 pacientov, z ktorých 51 (60%) boli ženy a 34 (40%) boli 
muži. Medián veku v študovanej skupine bol 3 roky (rozsah 0-49 rokov) a 15 rokov v 
kontrolnej skupine (rozsah 1-27 rokov). Všetci pacienti boli vyšetrení na Ortopedickej klinike 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 
v období od roku 2018 do roku 2020. Pacienti postihnutí systémovými aberáciami alebo 
paralelným izolovaným vrodeným defektom boli vylúčení zo študijnej skupiny. Jednotlivci v 
kontrolnej skupine nevykazovali žiadne príznaky DDH a nemali ani pozitívnu rodinnú 
anamnézu. Účastníci štúdie pochádzali zo všetkých regiónov Slovenska. Štúdia bola 
vykonaná v súlade s Helsinskou deklaráciou a bola schválená lokálnou etickou komisiou. 
Informovaný súhlas bol získaný od všetkých účastníkov. 



Genotypizácia polymorfizmov: Analyzovali sme celkovo 130 vzoriek. Izolácia DNA z 
periférnej krvi bola uskutočnená pomocou GeneJET Genomic DNA Purification Kitu 
(Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, RA, USA), podľa protokolov poskytnutých 
výrobcom. Tri vybrané SNP: IL6 - rs1800796 (G>C), GDF5 - rs143383 (C>T) a PAPPA2 - 
rs726252 (C>T) boli genotypizovné s použitím ich príslušných testov (Taqman SNP 
Genotyping Assay) na systéme QuantStudio 3 Real-Time PCR (Thermo Fisher Scientific, 
Inc., Waltham, MA, USA). Analýzy sa uskutočnili v Ústave lekárskej biológie, genetiky a 
klinickej genetiky (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislave, 
Slovensku). 

Štatistická analýza: na porovnanie distribúcií alel a genotypov bol použitý Pearsonov 
chí kvadrát test. Chí kvadrát test bol využitý aj na výpočet deviácie od Hardy-Weinbergovho 
equilibria (HWE). Distribúcia genotypov pre GDF5 a PAPPA2 v našej štúdii bola porovnaná 
s očakávanou distribúciou pre kaukazské obyvateľstvo zaznamenané v databáze Applied 
Biosystems, kým očakávaná distribúcia pre IL6 bola vypočítaná s použitím údajov z databázy 
dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/). Všetky štatistické analýzy boli vykonané 
pomocou štatistického programu IBM SPSS verzie 26 (IBM SPSS Statistics for Windows, 
Version 26.0, Armonk, NY). Výsledky štatistických analýz boli považované za významné, ak 
p<0,05. 
 
Výsledky 

 
Zo 45 pacientov v skupine DDH, bolo podľa ultrasonografickej klasifikácie podľa 

Graafa iniciálne diagnostikovaných 10 (22,2%) pacientov ako stage II, 21 (46,7%) ako stage 
III a 14 (31,1%) ako stage IV. K postihnutiu ľavého bedra došlo v 31 (68,9%) prípadoch, 
pravého bedra v 10 (22,2%) prípadoch a 4 (8,9%) prípady boli bilaterálne. 16 (35,5%) 
pacientov malo pozitívnu rodinnú anamnézu pre DDH, 3 (6,7%) prípady mali rodinnú 
anamnézu spojenú s defektom v spojivovom tkanive a 26 (57,8%) pacientov bolo bez 
rodinnej anamnézy. 

Distribúcie genotypov a alel v skupine DDH a kontrolnej skupine sú uvedené v 
tabuľkách 1-3. V tabuľke 1. môžeme vidieť distribúciu genotypov a alel v súvislosti s 
rs1800796 v géne IL6, kde sme nenašli žiadnu asociáciu medzi vyššie uvedeným 
polymorfizmom a distribúciou genotypov (p = 0,363). Distribúcia genotypov pacientov v 
prípade rs143383 v géne GDF5 je uvedená v tabuľke 2. V tomto prípade môžeme vidieť, že 
distribúcia T alel a TT genotypov v skupine DDH a kontrolnej skupine je významne odlišná, 
čo potvrdzuje aj štatistická významnosť tejto asociácie (p = 0,047). V prípade rs726252 
v PAPPA2 géne nebol zistený žiadny štatisticky významný vzťah. Rozdelenie alel 
a genotypov je uvedené v tabuľke 3. 
 
Table 1. Distribúcia alel a genotypov v asociácii medzi rs1800796 v géne IL6 a DDH. 

Skupina DDH Kontrola χ2  
p-hodnota Pohlavie muž 

n (%) 
žena 

n (%) Σ muž 
n (%) 

žena 
n (%) Σ 

Alely spolu 14 76 90 68 102 170 
- Alela G 12 (13.4) 71 (78.9) 83 64 (40.0) 96 (60.0) 160 

C 2 (2.2) 5 (5.5) 7 4 (40.0) 6 (60.0) 10 
Genotypy spolu 7 38 45 34 51 85 

0.363 Genotyp 
GG 6 (13.3) 33 (73.3) 39 32 (37.6) 45 (52.9) 77 
GC - (0) 5 (11.1) 5 2 (2.4) 6 (7.1) 8 
CC 1 (2.3) - (0) 1 - (0) - (0) 0 

 



Table 2. Distribúcia alel a genotypov v asociácii medzi rs143383 v géne GDF5 a DDH. 
Skupina DDH Kontrola χ2  

p-hodnota Pohlavie muž 
n (%) 

žena 
n (%) Σ muž 

n (%) 
žena 

n (%) Σ 

Alely spolu 14 76 90 68 102 170 
- Alela C 6 (6.7) 22 (24.4) 28 35 (20.6) 41 (24.1) 76 

T 8 (8.9) 54 (60.0) 62 33 (19.4) 61 (35.9) 94 
Genotypy spolu 7 38 45 34 51 85 

0.047 Genotyp 
CC 1 (2.3) 2 (4.4) 3 11 (12.9) 7 (8.2) 18 
CT 4 (8.9) 18 (40.0) 22 14 (16.5) 29 (34.1) 43 
TT 2 (4.4) 18 (40.0) 20 9 (10.6) 15 (17.6) 24 

 
Table 3. Distribúcia alel a genotypov v asociácii medzi rs726252 v géne PAPPA2 a DDH. 

Skupina DDH Kontrola χ2  
p-hodnota Pohlavie muž 

n (%) 
žena 

n (%) Σ muž 
n (%) 

žena 
n (%) Σ 

Alely spolu 14 76 90 68 102 170 
- Alela C 9 (10.0) 27 (30.0) 36 26 (15.3) 56 (32.9) 82 

T 5 (5.5) 49 (54.5) 54 42 (24.7) 46 (27.1) 88 
Genotypy spolu 7 38 45 34 51 85 

0.478 Genotyp 
CC 3 (6.6) 5 (11.1) 8 5 (5.9) 17 (20.0) 22 
CT 3 (6.6) 17 (37.8) 20 16 (18.8) 22 (25.9) 38 
TT 1 (2.3) 16 (35.6) 17 13 (15.4) 12 (14.1) 25 

 
Diskusia 

 
V tejto práci sme skúmali asociáciu SNP v IL6 (rs1800796), GDF5 (rs143383) a 

PAPPA2 (rs726252) s etiopatogenézou DDH v kaukazskej populácii. Zistili sme významnú 
asociáciu jedného z troch študovaných polymorfizmov, zatiaľ čo zvyšné dva polymorfizmy 
môžeme označiť za nesúvisiace s DDH v našej populácii. 

Pozitívna asociácia rs143383 v géne GDF5 (p = 0,047) bola prítomná v dôsledku 
nerovnováhy v distribúcii alel a genotypov, kde T alely a TT genotypy boli nadmerne 
zastúpene u jedincov postihnutých DDH. Tento polymorfizmus bol spájaný s DDH v prácach 
čínskych a francúzskych autorov (5, 6). V prípade štúdie na čínskej populácii bola zistená 
asociácia s DDH, ale vo francúzskej štúdii sa táto asociácia ukázala ako nevýznamná. V roku 
2018 bola publikovaná štúdia autormi zo Saudskej Arábie, ktorí túto asociáciu označili tiež 
ako významnú (7). 

Štúdie o rs1800796 v IL6 géne boli publikované chorvátskymi autormi, ktorí sa 
prvýkrát zamerali na vplyv izolovaných polymorfizmov IL6 a TGFB1 na DDH a neskôr na 
ich synergický účinok, ako rizikový faktor v DDH etiopatogenéze, pri ktorom zistili 
významnú asociáciu (8, 9). Najnovšia štúdia o IL6 v čínskej populácii Han čiastočne 
podporuje záver predchádzajúcich prác o asociácii TGFB1 a IL6 s DDH (10). Výsledky našej 
práce ukazujú, že v slovenskej populácii neexistuje asociácia medzi rs1800796 v géne IL6 
a DDH. Veľkým rozdielom v porovnaní s predchádzajúcimi prácami je aj distribúcia alel a 
genotypov, ktorá bola u nás významne odlišná. 

Polymorfizmu v géne PAPPA2 (rs726252) sa zatiaľ venovali iba dve práce, ktoré 
skúmali pacientov čínskej Han populácie a výsledky týchto prác boli protichodné. Kým prvá 
práca z roku 2008 prišla s výsledkom signifikantnej asociácie s DDH najmä u ženského 
pohlavia (11). Replikačná štúdia z roku 2014 tieto výsledky nepotvrdila ani po stratifikácii 



podľa veku alebo pohlavia (12). Naše výsledky asociáciu medzi rs726252 v géne PAPPA2 a 
DDH taktiež nepotvrdili. Avšak, pri stratifikácii podľa pohlavia sme pozorovali okrajovo 
významnú asociáciu medzi ženským pohlavím a DDH. 

Hlavnými limitami našej štúdie sú malý počet jednotlivcov s DDH, spolu s malým 
zastúpením mužských pacientov, čo je spôsobené nízkou prevalenciou DDH u mužov. Ďalšou 
limitáciou je, že aj keď sa táto štúdia uskutočnila u pacientov z viacerých regiónov Slovenska, 
nie všetky regióny boli rovnomerne zastúpené, preto distribúcia alel a genotypov mohla byť 
odlišná. 

Táto štúdia poskytuje prvé údaje získané genotypizáciou jednotlivcov s DDH na 
Slovensku. Na základe našich výsledkov je možné povedať, že v kaukazskej populácii 
existuje asociácia medzi rs143383 v géne GDF5 a etiopatogenézou DDH. Avšak tieto zistenia 
sa nepotvrdili v prípade IL6 ani PAPPA2. Ďalšie štúdie s rôznymi SNP a väčším počtom 
pacientov z rôznych regiónov našej krajiny sú potrebné na rozšírenie vedomostí o tomto 
ochorení a génoch súvisiacich s jeho výskytom. 
 
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0255/17 a grantom UK/4/2021. 
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