
DNA Health Test
Va!a DNA Anal"za



Va!a DNA bola analyzovaná

V tomto dokumente sa nachádza vá! genetick" report, 
ktor" vám priná!a poh#ad na zdravie a poskytuje rie!enia 
na$optimalizáciu zdravotn"ch rizík. Genetické vedomosti 
o$va!ich zdravotn"ch rizikách vám v spolupráci s$va!ím lekárom 
umo%nia #ah!ie navrhnú& plán, ako %i& dlh!ie a$zdrav!ie.

Report DNA ERA slú%i len na informa'né ú'ely. V reporte 
analyzujeme ve#ké mno%stvo genetick"ch variantov, 'ím sa 
vytvára jedine'ná genetická správa. 

V!eobecné informácie



Poznatky zalo!ené na vede

V!etky dáta a odporú"ania vychádzajú z kvalitn#ch vedeck#ch a lekárskych !túdií. V!etky 

tvrdenia a odporú"ania sú podlo$ené relevantnou literatúrou. Na!e reporty sú pravidelne 

aktualizované a dop%&ané na základe nov#ch vedeck#ch !túdií, preto sa informácie v tomto 

reporte mô$u "asom meni'.

Limity poznania

Veda a poznanie o (udskom tele a jeho poruchách neustále napreduje. V)priebehu "asu sa 

mô$e zmeni' hodnotenie rizika, ako aj jednotlivé kroky prevencie. Ná! test nezah*&a anal#zu 

v!etk#ch genetick#ch variantov pre dané ochorenie. S ve(kou pravdepodobnos'ou v!etky 

varianty génu pre dané ochorenie e!te neboli objavené. Táto anal#za DNA takisto neberie 

do úvahy negenetické faktory, ako je napríklad $ivotn# !t#l "i strava. Preto vám ná! report 

nemô$e poskytnú' definitívne informácie o va!om celkovom zdravotnom riziku.

  

V"eobecné informácie



!o nám povie genetika

Zv"#ené genetické riziko znamená, $e sme vo va#ej DNA detegovali varianty  
zvy#ujúce genetickú predispozíciu k ur%itému stavu alebo ochoreniu. 
Máte teda vy!!iu pravdepodobnos" rozvoja daného stavu alebo ochorenia v porovnaní 

s#priemern$m rizikom populácie. Fakt, %e vo va!om genetickom reporte sa objavil rizikov$ 

variant génu ale &asto neznamená, %e sa dané ochorenie musí v budúcnosti u vás prejavi". 

Taktie% platí, %e ak sa vo va!om genetickom reporte neobjavil rizikov$ variant génu, 

ochorenie sa aj napriek tomu mô%e v budúcnosti u vás rozvinú".

Prosím, majte na pamäti, $e GENETIKA je len %as& príbehu. 
Do celkového rizika spadajú aj negenetické faktory, ktoré nie sú sú&as"ou testu. Report slú%i 

len na informa&né ú&ely. Ná! test neposkytuje diagnostiku ochorení a nenahrádza odborné 

lekárske vy!etrenie. Nerobte zásadné %ivotné rozhodnutia bez konzultácie s lekárom. V!etky 

otázky t$kajúce sa zdravia, diagnózy ochorení, lie&by, u%ívania liekov a zmeny %ivotného !t$lu, 

by ste mali v prvom rade konzultova" s va!ím praktick$m alebo odborn$m lekárom.  

Genetické mutácie a ochorenia nimi podmienené sú zo svojej podstaty dedi%né. 
Preto vám v prípade pozitívneho genetického nálezu, odporú&ame kontaktova" va!ich 

rodinn$ch príslu!níkov a informova" ich o mo%n$ch rizikách.

V#eobecné informácie



Na genetické ochorenie treba myslie! najmä v prípade, "e plánujete die!a. 
Vo!va"om reporte sa tie# mô#e vyskytnú$ informácia, #e ste prená#a$ pre dané ochorenie. 

Znamená to, #e dané ochorenie nemá zásadn% vplyv na va"e zdravie, ale mô#e ovplyvni$ 

práve zdravie va"ich potomkov a to v prípade, #e aj vá" #ivotn% partner je prená"a& 

rovnakého ochorenia. Neváhajte v t%chto prípadoch s najbli#"ími rodinn%mi príslu"níkmi 

a partnerom vyh'ada$ konzultáciu klinického genetika. Ten vám správne poradí ako (alej 

postupova$, zhodnotí va"e riziká, a zárove) vás informuje, aké riziko ochorenia má va"e 

prípadné potomstvo.

Grafická legenda reportu

V#eobecné informácie a odporú$ania

Konkrétne upozornenia a zv%#ené riziká

V#eobecné informácie



Status prenášača

Status prenášača Vaše výsledky
Poruchy metabolizmu a trávenia

10_PHENYLFenylketonúria Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
22_HOMOCYST_MTHFR_DEFHomocystinúria Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
32_HER_FRUCT_INTHereditárna fruktózová intolerancia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
33_MAPLE_SYR_URINE_DISLeucinóza – ochorenie javorového sirupu Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
76_HEMOCHROMHemochromatóza Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Obličky
34_POLYCYST_KID_DISPolycystická choroba obličiek Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
49_PRIM_HYPEROXALPrimárna hyperoxalúria Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Nervový systém
37_CANAVAN_DISCanavanova choroba Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Ak sú obaja rodičia prenášači, dieťa môže s 25 % pravdepodobnosťou zdediť 2 kópie mutovaného génu a byť postihnuté daným 
ochorením. Taktiež má dieťa 25 % šancu, že nebude prenášačom a 50 % šancu, že bude prenášačom daného ochorenia.

NÁŠ TEST NEDIAGNOSTIKUJE ŽIADNE OCHORENIE. Majte prosím na pamäti, že aj keď náš test zahŕňa veľké množstvo genetických 
variantov, nezahŕňa všetky možné varianty spojené s každým ochorením. Stále môžete byť prenášačom variantu, ktorý nie je 
súčasťou nášho testu.

Status prenášača vám povie o genetických variantoch, ktoré zásadne neovplyvňujú vaše zdravie, ale môžu ovplyvniť zdravie vašich detí.

Ochorenia v tejto kapitole sa dedia podľa autozomálne recesívneho vzoru. To znamená, že na rozvoj ochorenia sú potrebné 2 kópie 
mutovaného génu. Na tento prípad sa viaže výsledok „Našli sme patogénne varianty spájané s ochorením“. Ako prenášača označujeme 
človeka s 1 kópiou mutovaného génu, ktorý zvyčajne nemá žiadne príznaky daného ochorenia, ale môže ovplyvniť zdravie svojich detí. 
Na tento prípad sa viaže výsledok „Prenášate patogénne varianty spájané s ochorením“.



Status prenášača Vaše výsledky

Dýchanie
2_CYST_FIBCystická fibróza Prenášate patogénne varianty spájané s ochorením

Zmysly
7_NS_HEAR_LOSSVrodená nesyndrómová porucha sluchu Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
8_PEND_SYNPendredov syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
41_USHER_SYNUsherov syndróm typu 1 Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Plodnosť
25_AZOOSPERMIAObštrukčná azoospermia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Krv
16_FACTOR_V_DEFRiziko krvácania spôsobené deficitom Faktora V  Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
24_BLEED_PROTHROMB_DEFRiziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
26_TROMB_TROMBOCYT_PURTrombotická trombocytopenická purpura Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
39_FANCONI_ANEMIAFanconiho anémia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
40_BETA_THALASBeta-talasémia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
42_SICKLE_CELL_DISKosáčikovitá anémia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením



Zdravotné predispozície

Rôzne varianty v DNA majú rôzny vplyv na riziko rozvoja ochorenia. V našom teste sme analyzovali dva typy variantov – patogénne 
varianty a tzv. rizikové faktory. 

Ochorenia v tejto kapitole sa dedia podľa autozomálne/gonozomálne dominantného vzoru. To znamená, že na rozvoj ochorenia môže 
postačovať 1 kópia mutovaného génu. 

Zdravotné predispozície vám povedia o genetických variantoch, ktoré môžu zásadne ovplyvniť vaše zdravie a rozvoj určitých ochorení.

Je veľmi dôležité poznať rodinnú históriu daných ochorení. Rodina medzi sebou zdieľa DNA a preto výskyt ochorenia v rodine môže 
zvyšovať riziko. Ak máte prítomný rizikový variant, pravdepodobne ho majú aj ďalší členovia rodiny.

Genetické predispozície sú len jednou časťou celkového rizika. Veľký vplyv na zdravie má životný štýl a prostredie.

Genetické varianty sa medzi ľuďmi líšia a niektoré môžu zvýšiť riziko vzniku určitých ochorení. Ochorenia sa však nemusia rozvinúť u 
každého človeka s rizikovým variantom a naopak, môžu sa objaviť aj u ľudí bez nájdených rizikových variantov.

NÁŠ TEST NEDIAGNOSTIKUJE ŽIADNE OCHORENIE. Majte prosím na pamäti, že aj keď náš test zahŕňa veľké množstvo sledovaných 
genetických variantov, nezahŕňa všetky možné varianty spojené s každým ochorením. Stále môžete mať varianty zvyšujúce riziko, 
ktoré nie sú súčasťou nášho testu.

Na základe vedeckej databázy GWAS je vyhodnocované riziko rozvoja daného ochorenia v porovnaní s bežnou populáciou. Toto riziko je 
vyhodnotené na základe vašich jedinečných genetických variantov, tzv. rizikových faktorov, ktoré boli asociované
s daným ochorením vo veľkých európskych asociačných štúdiách. Rizikové varianty majú menší vplyv na rozvoj ochorenia a veľkú úlohu 
pri ich rozvoji zohrávajú faktory prostredia, a teda najmä životný štýl. Na tento typ variantov sa viaže výsledok „(Ne)našli sme genetické 
varianty (mierne) zvyšujúce riziko ochorenia“.

Na základe vedeckej databázy CLINVAR je vyhodnocovaná prítomnosť patogénnych variantov v génoch, ktoré úzko súvisia s daným 
ochorením. Ako patogénny variant označujeme genetickú zmenu, ktorá výrazne zvyšuje náchylnosť jednotlivca na dané ochorenie. 
Ochorenia, pri ktorých sú analyzované patogénne varianty, majú silnú dedičnú zložku a sú veľmi ovplyvňované práve genetikou. Na tento 
typ variantov sa viaže výsledok „(Ne)našli sme patogénne varianty spájané s ochorením“.



Zdravotné predispozície Vaše výsledky

Onkológia
11_ADRENO_CARCAdrenokortikálny karcinóm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
5_LI_FRAU Li-Fraumeni syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
45_BREAST_OVAR_CANCKarcinóm prsníka a vaječníkov Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
43_JUV_POLYP_SYNJuvenilný polypózny syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
46_CUT_MELANOMAMelanóm Našli sme genetické varianty mierne zvyšujúce riziko ochorenia
3_FAP Familiárna adenomatózna polypóza Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
9_PEUTZ_JEGH_SYNPeutz-Jeghersov syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
36_LYNCH_SYNLynchov syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Srdce a cievy
12_ATRIAL_FIBFibrilácia predsiení srdca Nenašli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia
62_MYOCARD_INFIschemická choroba srdca Našli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia
30_HYPERTENSIONArteriálna hypertenzia Nenašli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia
6_MAL_HYPMalígna hypertermia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
4_FAM_HYPFamiliárna hypercholesterolémia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
54_LONG_QT_SYNSyndróm dlhého QT intervalu Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
50_BRUGADA_SYNBrugadov syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
51_DIL_CARDIOMYOPDilatačná kardiomyopatia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
38_FAM_HYPERTHR_CARDIOMYOPFamiliárna hypertrofická kardiomyopatia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
52_THOR_AOR_ANEURFamiliárna aortálna aneuryzma Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
53_CAT_POLYM_VENTR_TACHYCKatecholaminergná polymorfná ventrikulárna tachykardia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
70_ABDOM_AORT_ANEURAneuryzma brušnej aorty Nenašli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia
71_INTRACRAN_ANEURMozgová aneuryzma Nenašli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia



Zdravotné predispozície Vaše výsledky

Pankreas
60_FAM_HYPERINSFamiliárny hyperinzulinizmus Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
44_DIAB_MEL_TYPE_2Cukrovka 2. typu Nenašli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia
21_HER_PANCREATHereditárna pankreatitída Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Krv
72_THROMB_F_V_LEIDENRiziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
23_THROMB_PROTHROMB_20210Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A  Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
14_THROMB_PROTEIN_C_DEFRiziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C  Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
73_THROMB_PROT_S_DEFRiziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S  Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
15_ANTITHROMB_3_DEFRiziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
17_FACTOR_XI_DEFRiziko krvácania spôsobené deficitom Faktora XI Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
74_VON_WILL_TYPE_1Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1 Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
75_VON_WILL_TYPE_2BRiziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
19_VON_WILL_TYPE_2MRiziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Nervový systém
35_TUB_SCLERTuberózna skleróza Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
55_NEUROFIBR_TYPE_1Neurofibromatóza typu 1 Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
56_NEUROFIBR_TYPE_2Neurofibromatóza typu 2 Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
61_AMYL_TRANSTH_AMYLOIDHereditárna amyloidóza Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Dýchanie
27_A_1_ANTITRYPS_DEF_EMPNedostatok alfa-1 antitrypsínu Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
1_BRONCHBronchiektázia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením



Zdravotné predispozície Vaše výsledky

Koža
57_LEGIUS_SYNLegiov syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením
59_LEOPARD_SYNLEOPARD syndróm Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Infekcie
29_G6PD_DEF_BACT_INFOpakujúca sa bakteriálna infekcia Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Poruchy metabolizmu a trávenia
13_HIRSCH_DISHirschsprungova choroba Nenašli sme patogénne varianty spájané s ochorením

Zmysly
31_AGE_REL_MAC_DEGVekom podmienená degenerácia makuly Nenašli sme genetické varianty zvyšujúce riziko ochorenia



Liečivá

Liečivá Vaše výsledky

28_ABACAVIR_EFFICZávažný nežiadúci účinok na abakavir Štandardná citlivosť na abakavir
68_STAT_RESPÚčinnosť statínov Štandardná účinnosť statínov
20_ASP_EFFICÚčinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu) Benefit pri užívaní aspirínu v primárnej prevencii
78_KLOPIDOG_EFFICÚčinnosť klopidogrelu Štandardná účinnosť klopidogrelu
47_WARF_SENSÚčinnosť warfarínu  Znížená citlivosť na warfarín
79_NITR_OXIDE_SENSNežiadúce účinky na oxid dusný Štandardné riziko nežiadúcich účinkov na oxid dusný

80_MERKAPT_AZAT_DOSE
Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu

81_DPY_DEFDeficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU Štandardná schopnosť detoxikácie 5-fluorouracilu

82_SUXAM_APNOENáchylnosť na post-anestetické apnoe suxametóniom
83_PHENYT_DOSEMetabolizmus fenytoínu Štandardná citlivosť na fenytoín

84_SULPHON_UREA
Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny

Liečivá v našom teste vám povedia o genetických variantoch, ktoré môžu ovplyvniť náchylnosť vášho tela na rôzne druhy liečiv. Niektoré 
liečivá môžu byť pre vaše telo toxické a naopak, na niektoré nemusí vaše telo reagovať v dostatočnej miere.

Štandardné riziko nežiadúcich účinkov na deriváty 
sulfonylmočoviny

Štandardná náchylnosť na post-anestetické apnoe 
suxametóniom

Štandardná schopnosť detoxikácie merkaptopurínu 
a azatioprínu

NEUPRAVUJTE SI SAMI DÁVKOVANIE LIEČIV! Tieto výsledky konzultujte výhradne so svojím lekárom, ktorý vám môže na základe 
týchto dát upraviť spôsob liečby tak, aby vyhovovala vašim potrebám.

Majte prosím na pamäti, že aj keď náš test zahŕňa veľké množstvo sledovaných genetických variantov, nezahŕňa všetky možné 
varianty spojené s každou predispozíciou na spracovanie liečiva. 



 
 
Vaša DNA analýza 
 

 

 

Cystická fibróza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Cystická fibróza 

Čo je to cystická fibróza   
 

Cystická fibróza (CF) je genetické ochorenie, pre ktoré je charakteristická tvorba hustého, až 

lepkavého hlienu poškodzujúceho orgány. Hlien, ktorý v zdravom tele pokrýva a chráni 

vnútorné orgány iba v tenkej vrstve, sa pri CF začína produkovať v nadmernom 

množstve, hlavne v pľúcach a tráviacom trakte. Postupne upcháva dýchacie cesty, čo 

vedie k problémom s dýchaním a vzniku častých infekcií.  

 

 

Ochorenie vyústi do trvalého poškodenia pľúc – tvorbe cýst (dutín vyplnených hlienom) a 

ich fibróze (tkanivovému zjazveniu). V tráviacom trakte hlien poškodzuje najčastejšie 

pankreas a znižuje tvorbu niektorých tráviacich enzýmov a tiež inzulínu, ktorý je potrebný 

pre udržanie zdravej hladiny cukru v tele. 

 

 

Ako často sa toto ochorenie vyskytuje? 

Frekvencia ochorenia sa pohybuje okolo 0,028 % - 0,04 %. Znamená to, že sa s týmto 

ochorením narodí približne 1 z	2 500 až 1 z	3 500 detí. Na Slovensku sa každoročne rodí 

približne 15 - 20 detí s CF. Ide o ochorenie, ktoré postihuje rovnako mužov aj ženy. 

 

 



 

 

 

 

Cystická fibróza 

Ako ochorenie vzniká?  
Ochorenie je spôsobené mutáciou (zmenou) v géne CFTR. Cystická fibróza je dedičné 

ochorenie – mutácia sa prenáša výhradne z rodiča na potomka a je prítomná po celý život v 

celom tele. Nie je nákazlivé. Vznik CF nie je podmienený faktormi životného prostredia a 

životného štýlu. Je známych viac ako 1700 mutácií, ktoré spôsobujú CF. 

 

PREVENCIA 
 

Cystická fibróza je genetické dedičné ochorenie. V prípade ak sa vo vašej DNA 

nachádzajú 2 rizikové alely, nie je možné sa tomuto ochoreniu vyhnúť. Približne 

každý 25-ty človek je nositeľom jednej rizikovej (mutovanej) alely. 

 

 

Pokiaľ sa v rodinnej histórii už CF objavila, vhodnou prevenciou je vykonanie genetického 

testu. Tento test odhalí, či aj daný jedinec nesie rizikovú alelu, ktorá sa s pravdepodobnosťou 

50 % prenesie do potomstva. Pokiaľ by aj druhý rodič niesol rizikovú alelu, je 25 % 

pravdepodobnosť, že sa takejto dvojici narodí choré dieťa. Pokiaľ iba jeden z rodičov nesie 

rizikovú alelu, je takmer nulová pravdepodobnosť narodenia chorého potomka.  

 



 

 

 

 

Cystická fibróza 

Úplné vyliečenie cystickej fibrózy nie je možné, avšak pomocou intenzívnych 

rehabilitácii a prevencie voči infekciám sa dá postup choroby spomaliť.  

 

 

Ide o dodržiavanie vysokokalorickej diéty, časté podávanie antibiotík a injekcií, požívanie 

umelo pripravených tráviacich enzýmov, dodržiavanie hygieny, časté návštevy u lekára za 

účelom monitorovania stavu a pravidelný pohyb.  

 

 

Predpokladaná dĺžka života pacienta s CF je 40 - 45 rokov. Aktuálne sa pracuje na vývoji 

možných liečebných stratégií, akými sú napríklad génová terapia a personalizovaný prístup. 

V prevencii proti pľúcnym infekciám dominuje snaha o vývoj prečisťujúcich aerosolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cystická fibróza 

Vedecká časť 
 

Zdravý CFTR gén produkuje proteín, ktorý slúži ako kanál pre negatívne nabité častice 

medzi membránami buniek a ich okolím. Tento kanál je kľúčový pri prenose vody a tvorbe 

zdravej vrstvy hlienu. Mutácia v CFTR spôsobí, že sa tento kanál buď netvorí alebo je 

nefunkčný. Transport vody je tak nesprávne regulovaný a produkovaný hlien je príliš hustý. 

CFTR gén sa nachádza na dlhom ramienku siedmeho chromozómu (v oblasti 31.2). Jedná sa 

o jednoduché narušenia sekvencie nukleotidov (ako vymazania alebo zámeny), ktoré vedú k 

zmene amínokyselín a znefunkčneniu celého proteínu. Najčastejšie pozorované je 

vymazanie jedinej amínokyseliny v pozícii 508 (ΔF508). Toto vymazanie spôsobí vysokú 

nestabilitu chloridového kanálu a ten sa hneď po syntéze opätovne degraduje. 

Pretože ide o dedičné ochorenie, choré deti sa rodia rodičom, ktorí obaja nesú aspoň jednu 

poškodenú alelu tohto génu. Každý človek má pre každý gén práve dve alely - jedna je na 

chromozóme od jedného rodiča, druhá je na chromozóme od druhého rodiča. CF sa radí 

medzi takzvané autozomálne recesívne ochorenia. Znamená to, že jedinec musí niesť dve 

poškodené alely na to, aby sa u neho ochorenie prejavilo. Prenášačmi sú ľudia, ktorí nesú 

jednu poškodenú alelu, avšak ochorenie sa u nich neprejaví. V takýchto prípadoch postačuje 

prítomnosť jednej zdravej alely na to, aby dochádzalo k tvorbe génového produktu. 

Autozomálne ochorenie znamená, že daný gén (CFTR) sa nevyskytuje na pohlavných 

chromozómoch (výskyt je na niektorom zo zvyšných 22 chromozómov) a preto je frekvencia 

výskytu ochorenia medzi pohlaviami rovnaká. U pacientov s CF sa vyskytujú symptómy, ako 



 

 

 

 

Cystická fibróza 

napríklad neobvykle slaný pot (5x - 10x slanší ako u zdravého človeka), problémy s dýchaním, 

časté zápaly a infekcie pľúc a priedušiek, chronický kašeľ, nepriechodnosť čriev, neskorý 

nástup puberty, neplodnosť. Väčšina symptómov sa prejaví už v rannom veku. 

Narušenie CFTR génu spôsobuje okrem CF aj iné zdravotné problémy. CFTR proteín má 

ďalšiu funkciu v kanáloch s pozitívne nabitými časticami v (napr. v pankrease, v pľúcach), čo 

prispieva k správnemu fungovaniu týchto orgánov. Znefunkčnenie CFTR proteínu vedie k 

narušeniu fungovania orgánov a spôsobuje aj dedičnú formu pankreatitídy alebo absenciu 

semenovodov u mužov (viac ako 95 % chorých mužov je neplodných). 

Na Slovensku bol založený Klub cystickej fibrózy, ktorý združuje rodiny, ktoré zdieľajú svoje 

skúsenosti s ochorením. Taktiež existujú tri centrá pre deti a pre dospelých s ochorením na 

CF v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. 

Zaujímavosťou je, že u populácie kaukazského pôvodu je frekvencia CF oveľa častejšia ako u 

iných rás. U ľudí afrického a ázijského pôvodu sa frekvencia výskytu ochorenia odhaduje na 1 

: 20 000 až 1 : 100 000. 
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Melanóm 

Čo je to melanóm   
 

Maligný melanóm je veľmi závažný typ zhubného nádorového ochorenia, ktoré pochádza z  

buniek produkujúcich pigment, nazývaných melanocyty. Melanóm predstavuje širokú 

skupinu nádorov. Najčastejšie sa vyskytuje v koži, môže sa ale taktiež vyvinúť v rôznych 

formách prakticky kdekoľvek v tele.  

 

 

 

Vznik melanómu je ovplyvnený genetickými predispozíciami, neodmysliteľnú 

úlohu zohráva životný štýl, avšak často vzniká bez zjavnej príčiny. 

 

 

 

Najčastejšie miesta  výskytu sú nohy a trup u žien a vrchná časť trupu u mužov. Avšak 

melanóm sa môže objaviť kdekoľvek na tele vrátane hlavy, spodku chodidiel alebo pod 

nechtami. Takisto sa môže vyskytovať na slizniciach, v	oku, v	oblasti urogenitálneho traktu a 

konečníku.  

 

 

Prognóza melanómu závisí od prevencie a skorej diagnostiky. 
 



 

 

 

 

Melanóm 

Ako často sa toto ochorenie vyskytuje? 

Počet  prípadov melanómu za posledných 30 rokov stúpol štvornásobne, čím sa radí medzi 

najčastejší druh nádorového ochorenia. Hoci sa melanóm môže prejaviť v akomkoľvek veku, 

je pravdepodobnejšie, že sa vyskytne u dospelého človeka. Kritický je vek nad 50 rokov. 

S	postupujúcim vekom sa zvyšuje jeho výskyt, najvyššie percentuálne zastúpenie 

melanómov je v	populácii od 65 do 70 rokov.  

 

 

 

 

 

Tento genetický report neberie do úvahy negenetické faktory ako napr. to, či ste 

v minulosti boli spálený slnkom (hlavne počas detstva) alebo, či ste niekedy boli v 

soláriu. Kvôli tomu môže Vaše celkové riziko byť ešte vyššie ako odhadované 

riziko na základe genetickej analýzy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Melanóm 

PREVENCIA 
 

Dôležitou súčasťou prevencie je ochrana pred slnkom.  

 

Kontaktuje svojho lekára a objednajte sa na pravidelné prehliadky kože, napr. raz 

ročne, prípadne častejšie. Monitorovanie stavu niektorých podozrivo 

vypadajúcich znamienok Vašim lekárom je nesmierne dôležité. 

 

Ak sa melanóm zachytí včas, zvyčajne sa dá úplne vyliečiť. Avšak v prípade, 

zachytenia melanómu až v neskorom štádiu, býva často toto ochorenie smrteľné, 

pretože patrí medzi rýchlo metastazujúci typ rakoviny. 

 

Zvýšené riziko vzniku melanómu súvisí so spálením pokožky najmä v mladšom veku. 

Nevyhýbajte sa však slnku úplne. Slnko je pre nás dôležité kvôli vitamínu D. Na obmedzenie 

škodlivého žiarenia využite široké spektrum opaľovacích krémov a balzamov na pery s 

faktorom aspoň SPF30, ktorý blokuje svetlo UVA a UVB. Ak sa potíte, alebo plávate opakujte 

nanášanie krémov a balzamov častejšie, napríklad po dvoch hodinách. Taktiež odporúčame 

nosiť slnečné okuliare, ktoré majú aspoň 99% UV absorpciu a blokujú UVA a UVB svetlo. 



 

 

 

 

Melanóm 

Radi by sme zdôraznili, že bezpečné solárium neexistujte. Solária značne zvyšujú 

riziko vzniku melanómu, preto sa vyvarujte soláriám po celý život, no najmä pred 

30.rokom života.  

 

 

Nasledovné pravidlá sú užitočný spôsob ako rozpoznať neobvyklé znamienka, ktoré by 

ste mali ukázať Vášmu lekárovi:  

• Asymetria: jedna alebo viac častí znamienka vypadá odlišne 

• Okraj: okraje znamienka sú nepravidelné ako keby vrúbkované alebo rozmazané 

• Farba: znamienko má nepravidelnú farbu 

• Polomer: znamienko má viac ako 6 milimetrov 

• Vývoj: časom sa mení farba alebo tvar znamienka, prípadne začne svrbieť, hnisať alebo 

krvácať  

 

 

Všetky podozrivé materské znamienka, ako aj iné kožné abnormality 

odporúčame konzultovať s Vašim lekárom. Ak je to potrebné, niektoré 

abnormálne materské znamienka môžu byť doktorom chirurgicky  odstránené a 

poslané na biopsiu. 

 



 

 

 

 

Melanóm 

Ak je melanóm diagnostikovaný v počiatočnom štádiu (napríklad predtým, ako výrazne 

rastie a rozširuje sa) môže byť nález doktorom chirurgicky odstránený. Pacienti v 

počiatočnom štádiu melanómu majú vysokú šancu vyliečenia. Avšak, pravdepodobnosť 

vyliečenia značne klesá, ak melanóm nie je detekovaný   a odstránený v počiatočnom 

štádiu. 

 

 

Kľúčom k ochrane pred melanómom je celoživotná prevencia a obozretnosť Vás 

aj Vášho lekára. Nezanedbajte prevenciu a konzultáciu s lekárom, melanóm patrí 

medzi rýchlo metastazujúce typy rakoviny, čím sa radí medzi najagresívnejšie 

formy nádorového ochorenia. 
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Melanóm 

Vedecká časť 
 

Mieru genetického rizika na vznik melanómu sme sledovali vo viacerých génoch. 

 

CDKN2A (Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A): mutácie tohto génu boli nájdené vo viac 

ako 40% familiárnych typov melanómu. Výsledkom mutácií génu CDKN2A je zvyčajne 

nefunkčný proteín INK4A. INK4A proteín sa viaže na ďalšie dva proteíny nazývané CDK4 a 

CDK6, ktoré sa podieľajú na regulácii bunkového cyklu. Gén CDKN2A je lokalizovaný na 9 

chromozóme v pozícii 21.3 (9p21.3) 

 

MC1R gén sa podieľa pri tvorbe receptoru melanokortín 1, ktorý zohráva úlohu pri 

pigmentácii. Niektoré polymorfizmy tohto génu sú asociované so zvýšeným rizikom vzniku 

melanómu a taktiež s rozdielmi nielen v koži, ale aj vo farbe vlasov. Gén MC1R je lokalizovaný 

na 16 chromozóme v pozícií 16q24.3. 

Taktiež sme sledovali varianty génov: SLC45A2, RALY, TYR, ASIP, CASP8, MX2, TERT, FTO. 
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Ischemická choroba srdca 

Čo je to ischemická choroba srdca  
 

Ischemická choroba srdca (ICHS) je súhrnný názov pre ochorenia, pri ktorých dochádza 

k	nedostatočnému prekrveniu (ischémii) svaloviny srdca. Ischémia vzniká na podklade 

úplného alebo čiastočného upchatia jednej z	tzv. koronárnych tepien. Tie zásobujú srdce 

okysličenou krvou. Ide o celé spektrum ochorení od prechodného ľahkého uzáveru malej 

vetvy koronárnej tepny až po jej náhlu obštrukciu v	celom rozsahu končiacu smrťou. Pri 

nedostatočnom prekrvení môže dôjsť až k odumretiu svaloviny srdca a	to v	rôznom rozsahu.  

 

Medzi klinicky najdôležitejšie formy ICHS patria: 

 

Stabilná angina pectoris - opakované, krátkodobé ischemické epizódy, ktoré väčšinou 

nastanú pri zvýšenej telesnej záťaži. Trvajú spravidla pár minút a prejavujú sa difúznou 

bolesťou na hrudi. 

 

Nestabilná angina pectoris - dlhšia a závažnejšia ischemická epizóda, ktorá nastane aj 

v kľude. Trvá spravidla menej než 30 minút a prejavuje sa difúznou bolesťou na hrudi. Je pri 

nej nutná hospitalizácia a sledovanie na lôžku v nemocnici. Hrozí riziko zhoršenia stavu 

a infarktu myokardu. 

 



 

 

 

 

Ischemická choroba srdca 

Infarkt myokardu - náhle vzniknutý stav, ktorý je podmienený ťažkou ischémiou 

a	následným odumieraním postihnutej oblasti svaloviny srdca. Prejavuje sa klasicky pálivou, 

zvieravou bolesťou na hrudi, ktorá môže vyžarovať do ľavej ruky, psychickým nepokojom 

a	dýchavičnosťou. Jedná sa o	závažný stav, ktorý je nutné riešiť čo najrýchlejším privolaním 

záchrannej služby. Infarkt myokardu môže končiť smrťou alebo inými závažnými 

komplikáciami. 

 
 

Príčinou vzniku ICHS je postupné alebo náhle vzniknuté upchatie	jednej 

z	koronárnych tepien alebo jej vetvy.  
 
 

Tepny srdca sú schopné efektívne vyživovať srdce iba do momentu, kedy si zachovajú 

dostatočne veľký prietok krvi. Ten je podmienený elasticitou ich steny a priemerom cievy. 

Obe tieto vlastnosti sú výrazne negatívne ovplyvňované procesom  zvaným ateroskleróza.  
 
 

Ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie ciev tela, pri ktorom dochádza 

k	ukladaniu zväčša cholesterolových depozít do steny cievy.  

 

 



 

 

 

 

Ischemická choroba srdca 

Tento proces prebieha postupne celý život, zmenšuje priemer ciev a	znižuje ich elasticitu. Na 

základe stupňa aterosklerózy koronárnych tepien sa postupne objavujú jednotlivé formy 

ICHS. Je častým javom, že najskôr dochádza iba k	malým a postupným zúženiam ciev, ktoré 

sa prejavujú ako krátko trvajúca angina pectoris. Stav sa však môže náhle zhoršiť a	tak 

vzniká, náhle a	bez varovania, infarkt myokardu. 

 

 

Ako často sa toto ochorenie vyskytuje ? 

V	roku 2017 bolo na Slovensku hospitalizovaných v	nemocnici pre infarkt myokardu takmer            

15 000 ľudí. Z	nich 569 tomuto ochoreniu podľahlo. Napríklad v	USA postihne infarkt 

myokardu ročne až milión ľudí. 

 

 

Ochorenia srdca patria medzi vedúcu príčinu úmrtia na Slovensku. Existuje však 

mnoho preventívnych opatrení, ako predchádzať závažným komplikácia 

a	následnému úmrtiu. V	prípade, že človek pozná svoje genetické riziko 

zvyšujúce riziko vzniku ICHS, môže mu doktor pripraviť plán na mieru, aby 

ochránil jeho srdce.  
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Prevencia 
 

Choroby srdca a	ciev sú postrachom v	takmer každej krajine na Zemi. Sú najčastejšou 

príčinou úmrtí v	Európe  a predstavujú obrovskú záťaž zdravotného systému. Ročne sa na 

dôsledky liečby týchto chorôb vynaložia značné personálne a	finančné prostriedky. 

Kardiovaskulárne ochorenia sú úzko prepojené, preto Vás nižšie uvedené  odporúčania 

chránia nie len pred vznikom ischemickej choroby srdca, ale tiež pred rozvojom 

aterosklerózy v	ostatných tepnách tela, hypertenzie, zlyhaním srdca, ischemickej choroby 

dolných končatín, atď.  

 

Prevencia je jednou z	najdôležitejších súčastí predchádzania a liečby chorôb srdca 

a	ciev. Svoje riziko môžete výrazne znížiť dodržiavaním základného nutričného plánu 

a	zásad životného štýlu:  

 

Dôležité je udržanie si normálnej hmotnosti, najmä po štyridsiatom roku života. 

Aj stredná nadváha môže značne ovplyvniť riziko infarktu. Veľmi rizikové je 

ukladanie tuku v	oblasti brucha. 

 

Srdce a	cievy svojimi účinkami naopak chráni rybí olej a	potraviny obsahujúce 

priaznivý pomer omega-3 a	omega-6 nenasýtených mastných kyselín. 



 

 

 

 

Ischemická choroba srdca 

Neodmysliteľnou súčasťou jedálničku je zaradenie dostatočného množstva 

ovocia, zeleniny a	chudého mäsa.  

 

Vyvarujte sa užívaniu tabakových výrobkov a	fajčeniu, ktoré značne prispievajú 

k	ukladaniu cholesterolu v	cievach, a	tým zvyšujú pravdepodobnosť infarktu 

myokardu. Riziko kardiovaskulárnych chorôb zvyšuje tiež konzumácia alkoholu. 

 

Dôležitým faktorom, ktorý prispieva k 	infarktu myokardu je stres a	možno ho 

redukovať napríklad cvičením jógy alebo meditáciou. 

 

Pravidelná fyzická aktivita (napr. rýchla chôdza aspoň 30 minút denne) je vysoko 

odporúčaná. Za vhodné cviky sa považujú aeróbne aktivity  3-5x týždenne. 

 

 

 



 

 

 

 

Ischemická choroba srdca 

Vedecká časť 
 

V	našom teste sme analyzovali polymorfizmy vo viacerých génoch, ktoré boli asociované so 

zvýšeným rizikom ischemickej choroby srdca. Príkladom môžu byť gény ako CDKN2A, 

CDKN2B, LDLR, PCSK9, LPA, LIPA, APOC1, SORT1, alebo PHACTR1.  

 

Gén CDKN2A leží na krátkom ramienku 9. chromozómu v	pozícii 9p21.3, pričom kóduje 

niekoľko proteínov. Najviac študovanými sú proteíny INK4A a	ARF. Obidva fungujú ako 

tumor-supresory, čo znamená, že bránia bunkách rýchlo rásť a	deliť sa nekontrolovateľným 

spôsobom. Oba proteíny sa taktiež podieľajú na zastavení delenia starších buniek 

(senescencia - starnutie). Proteín INKA4 sa viaže na ďalšie dva proteíny, nazývané ako CDK4 

a	CDK6. Tieto proteíny normálne stimulujú bunku, aby pokračovala v	bunkovom cykle 

a	delila sa. Väzba proteínu INK4A však blokuje túto stimulačnú schopnosť. Takýmto 

spôsobom tento proteín riadi delenie buniek. Proteín ARF chráni proteín p53 pred 

rozkladom. Proteín p53 je dôležitý tumor-supresor, ktorý je nevyhnutný na reguláciu 

bunkového delenia, starnutia a	apoptózy. 

  

Gén CDKN2B sa nachádza na krátkom ramienku 9. chromozómu v	pozícii 9p21.3, hneď vedľa 

génu CDKN2A. Tento gén kóduje taktiež  inhibítor cyklín-dependentnej kinázy, ktorý 

zabraňuje ich aktivácii a	tým sa podieľa na regulácii delenia buniek.  
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Gén LDLR leží na krátkom ramienku 19. chromozómu v	pozícii 19p13.2, pričom kóduje 

lipoproteínový receptor s	nízkou hustotou (LDLR). Tento receptor sa viaže na častice 

nazývané lipoproteíny s	nízkou hustotou (LDL, low-density lipoproteins), ktoré sú 

primárnymi nosičmi cholesterolu v	krvi. Cholesterol je tuková látka, ktorá je produkovaná 

v	tele, ale je prijímaná aj konzumáciou živočíšnych produktov. LDLR sa nachádzajú na 

vonkajšej membráne mnohých typov buniek, kde zachytávajú LDL cirkulujúce v	krvnom 

riečisku a	následne ich transportujú dovnútra buniek. Vo vnútri buniek sa LDL častice 

štiepia, pričom sa uvoľňuje cholesterol. Cholesterol je následne bunkou využívaný, ukladá sa 

alebo je z	tela odstránený. LDLR sú po odčlenení LDL častíc transportované na povrch 

buniek, kde môžu opäť vychytávať ďalšie LDL častice. Z	tohto vyplýva, že LDLR hrajú 

rozhodujúcu úlohu pri regulácii množstva cholesterolu v	krvi.  

 

Gén PCSK9 sa nachádza na krátkom ramienku 1. chromozómu v	pozícii 1p32.3, pričom 

kóduje proteín, ktorý pomáha regulovať množstvo cholesterolu v	krvi. Konkrétne sa tento 

proteín podieľa na kontrole počtu LDLR. Zdá sa, že mutácie v	tomto géne spôsobujú 

zvýšenú aktivitu proteínu PCSK9. Táto zvýšená aktivita spôsobuje, že LDLR sa rozkladajú 

rýchlejšie ako za normálnych okolností, čím sa znižuje ich počet na povrchu pečeňových 

buniek. Dôsledkom toho je vysoká hladina cholesterolu v	krvi.  

Gén LPA leží na dlhom ramienku 6. chromozómu v	pozícii 6q25.3-q26, pričom kóduje enzým 

nazývaný ako serínová proteináza. Tento enzým je súčasťou lipoproteínov a	býva 
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proteolyticky štiepený na fragmenty, ktoré sa viažu na aterosklerotické lézie a	podporujú 

trombogenézu.  

 

Gén LIPA sa nachádza na dlhom ramienku 10. chromozómu v	pozícii 10q23.31, pričom 

kóduje enzým nazývaný ako lipáza lyzozomálnej kyseliny. Tento enzým sa nachádza 

v	bunkových kompartmentoch zvaných lyzozómy, ktoré trávia a	recyklujú materiály, ktoré 

bunka už nepotrebuje. Konkrétne táto lipáza šiepi lipidy, ako sú triglyceridy a	estery 

cholesterolu. Estery cholesterolu sú zložené z	dvoch navzájom viazaných lipidov, a	to 

cholesterolu a	mastnej kyseliny. Triglyceridy sú uložené tuky, ktoré sa dajú rozložiť na 

mastné kyseliny, ktoré môžu byť použité ako forma energie.  

 

Gén APOC1 leží na dlhom ramienku 19. chromozómu v	pozícii 19q13.32, pričom kóduje člena 

rodiny apolipoproteínov C1. Tento proteín hrá kľúčovú úlohu pri metabolizme lipoproteínov 

s	vysokou hustotou (HDL) a	lipoproteínov s	veľmi nízkou hustotou (VLDL). Okrem toho tento 

proteín inhibuje prenos esterov cholesterolu v	krvnej plazme.  

 

Gén SORT1 sa nachádza na krátkom ramienku 1. chromozómu v	pozícii 1p13.3, pričom kóduje 

člena sortilínovej rodiny proteínov. Proteín kódovaný týmto génom je proteolyticky 

spracovávaný furínom za vzniku zrelého receptora. Tento receptor hrá úlohu pri prenose 

rôznych proteínov na povrch bunky alebo do bunkových kompartmentov, ako sú lyzozómy 

a	endozómy.  
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Gén PHACTR1 leží na krátkom ramienku 6. chromozómu v	pozícii 6p24.1, pričom kóduje 

člena rodiny proteínov, ktoré regulujú fosfatázu a	aktín. Proteín kódovaný týmto génom sa 

môže viazať na aktín a	regulovať tak reorganizáciu aktínového cytoskeletu. 
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Účinnosť warfarínu - rezistencia 

Čo je to warfarín?  
 

Warfarín patrí medzi antikoagulanciá – používa sa nielen na prevenciu ale aj na liečbu 

trombóz (krvných zrazenín) a tromboembolických komplikácií. Indikuje sa na liečbu hlbokej 

žilovej trombózy, po infarkte myokardu alebo pacientom s fibriláciou predsiení srdca 

prípadne s náhradnými chlopňami. Dávkovanie je vysoko individuálne vzhľadom na stav 

pacienta a vysoký interakčný potenciál s	inými liečivami (hlavne u	starších pacientov). 

Nežiadúce účinky: krvácanie, vracanie, hnačka, nevoľnosť, zriedkavo kumarínová nekróza 

(kožná lézia zvyčajne na dolných končatinách). 

 

 

Čo sme zistili z	analýzy DNA  
 

Prítomnosť rizikovej alely je asociovaná s rezistenciou na warfarín, preto môže 

byť potrebné navýšenie dávky. 
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Vedecká časť 
 

Gén CYP2C9 leží na dlhom ramienku 10. chromozómu v	pozícii 10q23.33, pričom kóduje 

enzým, ktorý sa nachádza v	endoplazmatickom retikule, ktoré sa podieľa na spracovaní 

a	transporte bielkovín. Enzým CYP2C9 štiepi (metabolizuje) zlúčeniny vrátane steroidných 

hormónov a	mastných kyselín. Okrem toho hrá hlavnú úlohu pri štiepení liečiva warfarín, 

ktoré riedi krv a	zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Tento enzým pomáha tiež pri 

metabolizácii iných liekov, ako napríklad ibuprofén, ktorý znižuje zápal. Niektoré 

polymorfizmy v	géne CYP2C9 boli asociované s	citlivosťou na warfarín, čo je stav, pri ktorom 

jednotlivci vyžadujú nižšie dávky warfarínu, ako sa obvykle predpisuje. Dôvodom je, že 

zmenený enzým spomaľuje rozklad (metabolizmus) warfarínu, kvôli čomu zostáva liek 

aktívny v	tele dlhší čas.  

Ak ľudia s citlivosťou na warfarín užijú priemernú dávku warfarínu (alebo vyššiu), sú 

vystavení riziku predávkovania, ktoré môže spôsobiť abnormálne krvácanie v mozgu, 

gastrointestinálnom trakte alebo v iných tkanivách a môže viesť k vážnym zdravotným 

problémom alebo smrti. 

 



 

 

 

 

Účinnosť warfarínu - rezistencia 

Gén VKORC1 sa nachádza na krátkom ramienku 16. chromozómu v	pozícii 16p11.2, pričom 

kóduje enzým epoxidovej reduktázy vitamínu K. Tento enzým je produkovaný primárne 

v	pečeni, pričom sa nachádza na membráne endoplazmatického retikula, ktoré sa podieľa 

na spracovaní a	transporte bielkovín. Enzým VKORC1 pomáha aktivovať proteíny, ktoré sa 

podieľajú na tvorbe krvných zrazenín. Viacero polymorfizmov v	géne VKORC1 bolo 

asociovaných s	rezistenciou na warfarín, čo je stav, pri ktorom jednotlivci vyžadujú vyššie 

dávky, ako sa obvykle predpisuje.  
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