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Úvod 

Dilatační kardiomyopatie je charakterizována zvětšením dutiny a snížením systolické funkce levé srdeční komory. Prevalence dilatační 

kardiomyopatie je u dospělých 1: 2500. Základem diagnostiky je UZ nález dilatace srdečních oddílů a systolické dysfunkce levé komory. 

Dilatační kardiomyopatie je etiologicky heterogenní skupinou onemocnění srdce, u 28-48%  případů je uváděn familiární výskyt. 

Dědičnost může být autosomálně dominantní, autosomálně recesivní, X-recesivní nebo mitochondriální. Kauzální geny kódují dvě 

skupiny strukturálních proteinů - cytoskeletální a sarkomerické. Mezi sarkomerické proteiny patří i protein titin, který je kódován genem 

TTN. 

Titin je obrovský elastický protein nacházející se v sarkomeře srdeční a příčně pruhované svaloviny. Je to zřejmě nejdelší lidský protein - 

je tvořen 38 138 aminokyselinami. Vzorec titinu by byl C 169 723 H 270 464 N 45 688 O 52 243 S 912. 

Funkce titinu:  v relaxovaném svalu zabezpečuje anatomickou kontinuitu sarkomery, při kontrakci fixuje myozinová vlákna proti bočnímu 

posunu - má stabilizační roli. Titin je kódován genem TTN, který je tvořen 363 exony, lokalizován je na chromozomu 2 (lokus 2q31). 

Mutace v genu TTN jsou častou příčinou familiární dilatační kardiomyopatie - až u 25%  případů. 

Prezentujeme rodinu, v níž byla detekována mutace v genu TTN, která vede k předčasnému ukončení translace proteinu titinu. 

Metodika 

K DNA analýze byla u probandky využita technologie masivního paralelního sekvenování - Haloplex target enrichment NGS panel 

(firmy Agilent), který je designován k odkrytí dědičných forem kardiomyopatií podmíněných mutacemi ve 34 genech. Paired-end 

sekvenování bylo provedeno na MiSeq (Illumina) v přítomnosti 20% PhiX DNA a 6pmol konečné koncentrace knihovny.  Primární data 

(FASTQ) byla  analyzována v NextGene software (Softgenetics) pomocí pipelinu doporučeného výrobcem softwaru. Konfirmační vyšetření 

mutace v genu pro titin a následně i prediktivní vyšetření příbuzných bylo provedeno metodou Sanger. 

Popis případu 

U probandky (nar. 1940) s plně rozvinutým fenotypem dilatační kardiomyopatie byla 

detekována mutace c.53848_53849insC, p.Leu17950ProfsX3 v genu pro titin (obr. 1). 

Nálezem této kauzální mutace byla u probandky potvrzena genetická determinace dilatační 

kardiomyopatie.  

Obr. 2-4 ukazují klinické nálezy probandky (UZ, RTG a EKG). 

Vzhledem k předpokládané autosomálně dominantní dědičnosti bylo indikováno 

molekulárně genetické vyšetření dvou synů a dcery – u všech tří byla rovněž detekována 

familiární patogenní mutace v genu pro titin. U každého z potomků probandky byl zjištěn 

odlišný klinický nález. 

Obr. 1 : Nalezená mutace c.53848_53849insC, 
p.Leu17950ProfsX3 v genu pro titin. 

Závěr 

Fenotypová variabilita mutace v genu pro titin zjištěná u potomků probandky koreluje s uváděnou inkompletní penetrancí a variabilní 

expresivitou. Penetrance je dle dostupných zdrojů uváděna vysoká, věkově závislá: 90% ve věku nad 40 let. Fenotyp je modifikován 

genetickými, epigenetickými a environmentálními faktory, může varírovat i mezi příbuznými nesoucími stejnou mutaci. Jedním ze 

známých faktorů ovlivňujících fenotyp hereditárních kardiomyopatií je pohlaví – u mužů nesoucích 

mutaci v genu TTN byla zjištěna signifikantně dřívější manifestace obtíží než u žen. Mnoho 

modifikujících faktorů zůstává neznámých. Znalost přítomnosti kauzální mutace u 

asymptomatického jedince v riziku umožňuje včasné rozpoznání začátku obtíží a vhodnou léčebnou 

intervenci. Genetické vyšetření se stává důležitou součástí managementu kardiomyopatií. Sledování 

inkompletní penetrance v rodinách s familiární kardiomyopatií a zkoumání modifikujících faktorů 

dává do budoucna naději dostupnosti nových chorobu-modifikujích terapeutických přístupů. 
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Obr. 4 

1. Syn nar. 1961 nemá známky  srdečního onemocnění, nejasným EKG nálezem je sinusová 

tachykardie. 

2. Dcera nar. 1965 je sledována pro mírné známky srdečního selhání při středně závažné 

systolické dysfunkci levé srdeční komory. Nález na UZ srdce je během 10-letého sledování 

beze změn. Na EKG je abnormální nález (obr. 5).  

 

 Obr. 5 

Obr. 6 

 

3. Syn nar. 1968 prodělal akutní srdeční selhání ve 42 letech věku. Při UZ srdce byla zjištěna 

těžká systolická dysfunkce levé  komory, která odpovídala obrazu dilatační kardiomyopatie   

s ejekční frakcí 20-25% (obr. 6). Stav se v čase částečně upravil – podle UZ vyšetření z 5/2014 

došlo k ústupu dilatace levé komory - zůstává středně závažná dysfunkce levé srdeční 

komory (ejekční frakce 40-45%). 


