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Vážená paní, vážená slečno,
vážený pane,

stojíte před rozhodnutím, zda se podrobíte vyšetření
tzv. trombofilního stavu, Abyste se mohl(a) správně
rozhodnout, přečtěte si, prosím, níže uvedený text"

Trombo{ilní stav označuje zr4i,šenou náchylnost k tvorbě krevní sraženiny,
Jeho pojmenování pocházíz latinského slova ,,trombu§" (krevní sraženina)
a ,,filio" (mít k něčemu náchylnost),

Vytvoření krevní sraženiny je normální odpovědí organismu na poškození cévy. Vede k aktivaci
(rozběhnutí) pochodů, které jednak zastaví samotné krvácení a současně hojí poškozené cévy.

Jde o složitý proces, na kterém se podílí celá řada buněk (především krevní destičky) a dalších
láteh které jsou v krvi trvate přítomny. Výsledkem je qyrtvoření jakési zátky, která zůstává v místě
poranění až do doby úplného zhojení cévy. V okamžiku zhojení cévy již není krevní sraženina
potřebná a dochází k jejímu rozpuštění. Hovoříme o tzv fibrinolyze (,fibrin" - bílkovinná vlákna
zpevňující krevní zátku a ,,lysis" - rozpuštění).

Trombofilní stav nastává bud'při zv,ýšené tvorbě krevní sraženiny nebo při poruše jejího rozpouš-
tění po zhojení cévy. Krevnísiaženina vzniklá v cévě se naaývá trombus. Trombus či jeho část se
může uvolnit a putovat krevním řečjštěm (pak hovoříme o tzv. embolu) a uzavřít cévu v jiné části
těla - dochází k tzv. embolii. Následná nedokrevnost (ischemie) může způsobit trvalé poškození
příslušné části těla (mozek, plíce, končetina) a v krajním případě vést i k úmrtí.

Trombofilní stavy mohou b,ýt vrozené (zděděné po některém z rodičů) nebo získané v průběhu
života, případně vzniklé kombinací obou faktorů.

Příčin získaných trombofilních stavů je řada - např" některá zánětlivá či nádorová onemocnění,
autoimunní onemocnění, apod.

Mezivrozené trombofilní stavy patří např. mutace (dědičná změna) faktoru V - Leiden (Leidenská
mutace), mutace F ll (prothrombinová). Méně časté je např, snížení hladiny bílkovin zvaných pro-
tein C a protein S, antithrombin lll { AT lll), Patří sem i mutace metylentetrahydro{olát - redukráz
(MTHFR). U nositelů vrozené trombofilní dispozice existuie zvrišená pravděpodobnost r{skytu
trombóz ve věku pod 50 let.

Výše uvedené parametry (mutace F V F lI,MTHFR, PS,PC, AT lll a další) je možno vyšetřit v naší
akreditované laboratoři.
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