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Cíl: Analýza příčin náhlé srdeční smrti (NSS) v české populaci, molekulárně-genetické vyšetření 
zemřelých a kaskádový rodinný screening prvostupňových příbuzných. 
Metody: Ve spolupráci se soudními lékaři po informovaném souhlasu příbuzných náhle 
zemřelých mladších 40-ti let nebo s jasnou formou dědičného kardiovaskulárního onemocnění 
byla izolována jejich DNA a analyzována pomocí metody sekvenování nové generace (NGS) 
cíleným panelem 100 genů (Sophia Genetics). Příbuzným bylo rovněž nabídnuto 
kardiogenetické vyšetření. 
Pacienti: Dosud bylo vyšetřeno 76 (56 mužů a 20 žen) zemřelých ze 72 rodin a jejich 170 
prvostupňových příbuzných. 
Výsledky: Mezi případy NSS bylo 9 syndromů náhlého úmrtí kojence (SIDS), 11 dětí (1-18 let), 
ostatní zemřelí byli ve věku 18 – 40 let. U 5-ti rodin se vyskytly 2 případy NSS. Pouze 1 rodina 
odmítla kardiogenetické vyšetření. V 18/76 případech pitva prokázala formu hypertrofické 
kardiomyopatie (HCM) a ve stejném počtu byla zastoupena arytmogenní kardiomyopatie 
(ACM). Pravděpodobná molekulární příčina byla prokázána u 5/18 (28%) HCM a 8/18 (44%) 
případů u ACM. DNA varianta v genu PRKAG2 byla u 2/7 případů NSS s diagnózou HCM. 
DCM/LVNC bylo pitevní diagnózou v 9/76 případů s určením možné molekulární příčiny v 5/9 
(56%) případech, v 19/76 se jednalo o nevysvětlené kardiální úmrtí, kdy dědičný arytmický 
syndrom byl pravděpodobně prokázán v 8/19 (42%) případech s 2/8 DNA variantami v KCNH2 
(LQT2) a 3 DNA variantami v RYR2(CPVT). U případů SIDS (9/76) nebyla molekulární příčina 
nalezena. 
Souhrn: Spolupráce se soudními lékaři umožnila podrobné vyšetření příčin NSS, kdy dominovaly 
HCM a DCM. Možná až jasná molekulární příčina byla nalezena v průměru u 30% s nejvyšší 
úspěšností v případě pitevní diagnózy DCM a ACM. Relativní četnost DNA variant v genech RYR2, 
KCNH2 a PRKAG2 ukazuje na malignitu onemocnění. SIDS zůstává geneticky nevyjasněn v našem 
souboru.  
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