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Podpis :

Ocena za pomocą EUROArrayScan

Protokół dla każdego wyniku badania

Wskazania: Oznaczanie in vitro mutacji punktowych w genie czynnika V (factor V Leiden, 1691G>A) lub/oraz czynnika II
(protrombina; 20210G>A) w ludzkim, genomowym DNA, w celu oceny predyspozycji genetycznej do zakrzepicy u chorych
z podejrzeniem choroby lub obciążeniem rodzinnym, nawracającymi poronieniami o nieznanej przyczynie, biochemicznie
potwierdzoną odpornością na aktywowane białko C (odporność APC), niedoborem białka C lub S, u kobiet przed rozpoczęciem
przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych (w szczególności u osób palących, z przypadkami trombofilii w rodzinie) oraz przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie pomenopauzalnym.
Znaczenie kliniczne: Najważniejszymi i najczęściej występującymi genetycznymi czynnikami ryzyka zakrzepicy / zatorowości
są: mutacja czynnika V Leiden (odporność APC) oraz mutacja 20210G>A czynnika II w genie protrombiny. Zakrzepica żył
głębokich oraz powierzchownych, a także choroba zakrzepowo-zatorowa mózgu, płuc i naczyń wieńcowych są najczęstszymi
przyczynami śmierci w rozwiniętych krajach zachodnich. Choroba warunkowana jest przez łączne występowanie odpowie‑
dnich czynników ryzyka: wewnętrznych (genetycznych) i zewnętrznych (nabytych). Ponad połowa wszystkich przypadków
zakrzepowo-zatorowych jest spowodowana przez czynniki genetyczne. Szczególnie, jeśli choroba występuje przed ukończeniem
45 roku życia i przebiega bez zauważalnego udziału czynników zewnętrznych.
Krzepnięcie krwi jest hamowane, gdy aktywowany czynnik V ulega proteolitycznemu trawieniu - proces ten jest zwykle katalizowany przez aktywowane białko C (APC) - proteazę serynową i kofaktorowe białko S. Mutacja czynnika V Leiden powoduje zamianę aminokwasu z argininy na glutaminę (aminokwas 506). Zmieniona struktura czynnika krzepnięcia krwi czyni go
odpornym na inaktywację przez APC (odporność APC), co prowadzi do nadkrzepliwości i zwiększa ryzyko zakrzepicy. W ponad
95% przypadków, odporność APC jest spowodowana autosomalną, dominującą mutacją czynnika V Leiden. W Europie około
3-7% populacji jest heterozygotyczna. U tych osób ryzyko zakrzepicy jest 3-8 razy wyższe, a jeśli dodatkowo stosowane są
doustne środki antykoncepcyjne – ryzyko wzrasta 30-krotnie. Homozygotyczna mutacja czynnika V Leiden występuje u około
0, 2 % populacji europejskiej i jest związana z 50-100-krotnym wzrostem ryzyka zakrzepicy.
Mutacja 20210G>A czynnika II prowadzi do wzrostu poziomu protrombiny w osoczu za pośrednictwem dotychczas
niewyjaśnionego mechanizmu. Mutacja czynnika II jest związana z zakrzepicą żylną i tętniczą. W Europie występowanie
genotypu heterozygotycznego jest na poziomie 1-3%, co wiąże się z 3-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył
głębokich. Jeśli przyjmowane są doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko zakrzepicy żylnej wzrasta 16-krotnie, a zakrzepicy
żylnej mózgu do 150 razy. Pacjenci cierpiący na trombofilię, posiadający mutację 20210G>A czynnika II, często mają również
mutację czynnika V Leiden. W tych przypadkach ryzyko zakrzepicy żylnej jest 20-krotnie wyższe, co potwierdza wpływ mutacji
punktowych na rozwój choroby.
Zastosowanie testów EUROArray FV / FII Direct: Testy EUROArray FV / FII Direct zostały zoptymalizowane do bezpie‑
cznego określania najważniejszych czynników ryzyka genetycznego zakrzepicy. Obydwie analizy są niezwykle proste do
przeprowadzenia i nie wymagają od użytkownika specjalistycznej wiedzy z dziedziny biologii molekularnej. W obydwu
systemach testowych, specjalnie zaprojektowane startery PCR oraz sondy na mikromacierzach umożliwiają jasną i czytelną
identyfikację mutacji w genach czynnika V i/lub czynnika II. Oprogramowanie EUROArrayScan zapewnia w pełni automatyczną
ocenę testów i dla każdej próbki dokumentuje zidentyfikowany genotyp w archiwum wyników. Oznaczenie mutacji za
pomocą testów EUROArray FV / FII Direct może pomóc w podjęciu decyzji dotyczących wczesnego wdrożenia odpowiedniego
leczenia przeciwzakrzepowego lub zastosowania środków zapobiegawczych (np. stosowanie pończoch uciskowych, unikanie
doustnych środków antykoncepcyjnych, niepalenie tytoniu).

Charakterystyka testu EUROArray
FV/FII Direct
Zasada działania testu: EUROArray jest zaprojektowany, jako test do oznaczania in vitro
mutacji punktowych w genie czynnika V (factor V Leiden, 1691G>A) lub/oraz czynnika II
(protrombina; 20210G>A). Jako materiał testowy stosowana jest krew pobrana na EDTA
(metoda direct) lub wyizolowane genomowe DNA pacjenta. W metodzie direct genomowe DNA komórek krwi jest przygotowywane do reakcji PCR poprzez rozcieńczenie krwi
roztworem ekstrakcyjnym zawartym w zestawie.
W pierwszym etapie reakcji, fragment genu czynnika V lub/oraz czynnika II jest amplifikowany w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z ekstraktu lub alternatywnie z próbki
DNA genomowego. W trakcie reakcji, produkty PCR są znakowane barwnikiem fluorescencyjnym. W drugim etapie reakcji, produkty PCR są analizowane przy użyciu mikromacierzy, która zawiera immobilizowane sondy - komplementarne do amplifikowanego
DNA. Swoiste wiązanie (hybrydyzacja) znakowanych fluorescencyjnie produktów PCR
do immobilizowanej na mikromacierzy sondy, analizowane jest za pomocą skanera do
mikromacierzy EUROIMMUN. Wszystkie sygnały są oceniane automatycznie za pomocą
oprogramowania EUROArrayScan. Dla każdego parametru genotyp jest określany na
podstawie intensywności sygnału generowanego przez sondy swoiste dla poszczególnych
alleli.
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Procedura: W metodzie direct próbka krwi pobranej na EDTA jest inkubowana przez 1
minutę z roztworem ekstrakcyjnym 1, a następnie dodaje się roztworu ekstrakcyjnego 2. Tak przygotowany ekstrakt stosowany jest do reakcji PCR, alternatywnie stosowane jest oczyszczone DNA genomowe. Po przygotowaniu próbek z gotowych
do użycia odczynników, reakcje PCR zachodzą w termocyklerze, a następnie prowadzona jest hybrydyzacja (stosując
technikę TITERPLANE) na płytkach zawierających BIOCHIPy z mikromacierzami. Skanowanie i ocena przeprowadzana jest
za pomocą skanera EUROIMMUN Microarray Scanner oraz oprogramowania EUROArrayScan. Program pozwala na w pełni
zautomatyzowaną ocenę mikromacierzy EUROArray i szczegółową dokumentację wyników.
Swoistość i czułość: Swoistość i czułość systemu testowego była sprawdzana przy użyciu scharakteryzowanych wcześniej
próbek metodami genetycznymi.
Niezawodność: Przebadano 119 próbek pochodzących od dawców krwi. Wszystkie oznaczenia przebiegły pomyślnie.
Próbki referencyjne
Próbki krwi pobranej na EDTA *,
Niemcy
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*Badania zostały przeprowadzone zarówno z użyciem próbek krwi pobranych na EDTA metodą direct, jak i DNA wyizolowanego zestawem ”DNA whole blood kit S CE IVD“ (FUJIFILM Europe
GmbH) z krwi pobranej na EDTA.

Dane techniczne:
Substrat

Sondy w postaci jednoniciowego DNA o długości 20 – 50 nukleotydów

Procedura

Czas realizacji dla 40 próbek: ok. 40 minut (próbki DNA) lub 60 minut (próbki krwi – metoda
direct). Łączny czas jednego badania dla 40 próbek (wraz z inkubacją): odpowiednio ok. 2 godz.
40 min. lub 3 godz.

Reagenty

Gotowe do użycia

Kontrola

Kontrola negatywna DNA

Certyfikaty CE-IVD

Kompletna procedura wraz z izolacją i ekstrakcją DNA jest zwalidowana

Format

5, 10 lub 20 płytek; 5 pól reakcyjnych na płytce

Numery zamówień

MN 5810 - 0505-V, -1005-V, -2005-V: EUROArray FV / FII Direct
MN 5811 - 0505-V, -1005-V, -2005-V: EUROArray FV Direct
MN 5812 - 0505-V, -1005-V, -2005-V: EUROArray FII Direct

