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ANALÝZA INVERZIÍ V 22. INTRÓNE GÉNU PRE FAKTOR F VIII:C
U PACIENTOV S HEMOFÍLIOU A V SLOVENSKEJ POPULÁCII

POLÁKOVÁ H., KÁDASI ¼., FILOVÁ A.

ANALYSIS OF INTRONE 22 OF THE F VIII:C FACTOR GENE INVERSIONS
IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA A IN THE POPULATION OF SLOVAK

REPUBLIC

dlhého ramena chromozómu X (Xq28). Gén F8C bol izolovaný,
klonovaný a bli��ie charakterizovaný u� roku 1984 dvoma ame-
rickými výskumnými pracoviskami (Gitschier a spol., 1984), èo
prispelo k poznaniu molekulárnogenetickej podstaty tohto ocho-
renia. V súèasnosti je v literatúre opísaná celá �kála mutácií, ako
sú substitúcie báz, delécie, duplikácie a inzercie rôzne dlhých
sekvencií DNA v tomto géne (Tuddenham a spol., 1994). Ve¾ká
heterogenita mutácií, ako aj neobvyklá ve¾kos� génu (186 kb
dlhý, s 26 exónmi, ktoré sa prepisujú do 9 kb dlhej mRNA)
(Gitschier a spol., 1984), donedávna s�a�ovali determináciu v�et-
kých genetických defektov vyskytujúcich sa u pacientov s he-
mofíliou A. Rozvoj nových metód, ako je polymerázová re�azo-
vá reakcia (PCR) v kombinácii s metódami denaturaènej gra-
dientovej gélovej elektroforézy (DGGE), detekcie polymorfiz-
mu konformácie jednore�azcovej DNA (SSCP) a ïal�ích, v�ak
umo�nili analyzova� také dlhé gény, ako je aj F8C. Aj napriek
vyu�itiu týchto metód pri analýze mutácií v géne F8C u pacien-

Hemophilia A is the result of Factor F VIIIC (F8C) gene
mutations. Predominating mutation is inversion, occu-
ring in about 50 % of patients with severe form of the
disease. Inversion is the result of homologous recombi-
nation between gene A located on the 22. introne of the
F8C gene and one of its telomeric copies located about
500 kb from 5�end of the factor F VIIIC gene. This stu-
dy presents the results of this mutation screening in 84
nonrelated patients with hemophilia A. Inversion was
identified in 22 (50 %) of 44 patients with severe form
and in 1 (from 13) with moderate form of the disease.
Distal type of inversion was more frequent (82.6 %)
than proximal one. The identification of iversions enab-
led direct DNA diagnosis in 50% of patients with severe
form of the disease and will be succesfully used in the
prenatal diagnosis and carrier testing, mainly in fami-
lies with sporadic occurence of the disease. (Tab. 1, Fig.
2, Ref. 18.)
Key words: hemophilia A, introne 22, factor F VIII:C, in-
version, Slovak Republic.
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Hemofília A je výsledkom mutácií v géne pre faktor F
VIII:C (F8C). Najèastej�ou z nich je inverzia, ktorá sa vy-
skytuje pribli�ne u 50 % pacientov s �a�kou formou tohto
ochorenia. Inverzia je výsledkom homologickej rekombi-
nácie medzi génom A lokalizovaným v 22. intróne génu
F8C a jednou z jeho telomerických kópií le�iacich pribli�-
ne 500 kb od 5' konca génu pre faktor F VIII:C. V práci
predkladáme výsledky skríningu výskytu tejto mutácie
u 84 nepríbuzných pacientov s hemofíliou A. Prítomnos�
inverzie sme identifikovali u 22 (50 %) zo 44 pacientov
s �a�kou formou a u 1 (z 13) so stredne �a�kou formou
ochorenia. Distálny typ inverzie sa vyskytoval èastej�ie
(82,6 %) ako proximálny typ. Identifikácia inverzií umo�-
nila priamu DNA diagnostiku u 50 % pacientov s �a�kou
formou hemofílie A a úspe�ne sa vyu�ije pri prenatálnej
diagnostike a testovaní prená�aèiek, hlavne v rodinách so
sporadickým výskytom tohto ochorenia. (Tab. 1, obr. 2, lit.
18.)
K¾úèové slová: hemofília A, intrón 22, faktor F VIII:C, in-
verzie, Slovensko.
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Hemofília A je X-chromozómovo dedièné ochorenie cha-
rakterizované funkènou poruchou koagulaèného faktora F VIII
(F VIII:C). Svojou incidenciou, ktorá sa pre európske populácie
v literatúre udáva 1 postihnutý na 5000�10 000 novonarodených
chlapcov, patrí po syndróme fragilného X a Duchenneovej/Bec-
kerovej dystrofii, medzi najèastej�ie sa vyskytujúce dedièné ocho-
renia podmienené génmi na chromozóme X (Antonarakis a spol.,
1985). Ochorenie je zapríèinené mutáciami v géne pre faktor F
VIII:C (gén F8C), ktorý bol lokalizovaný do distálnej oblasti
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tov s hemofíliou A sa podarilo odhali� podstatu mutácií pri viac
ako 90 % ¾ahkých a stredne �a�kých foriem, no len pribli�ne
u 50 % �a�kých foriem pacientov s týmto ochorením (Higuchi
a spol., 1991 a, b). K objasneniu kauzálnej príèiny ochorenia
u týchto pacientov prispeli a� práce Lakicha a spol. (1993) a Na-
ylora a spol. (1993), ktorí identifikovali mutáciu zahròujúcu
ve¾kú inverziu sekvencie DNA v géne pre faktor F VIII:C vy-
skytujúcej sa pribli�ne u 40�45 % pacientov s �a�kou formou
hemofílie A. Mechanizmus inverzie je znázornený na obrázku 1.
Inverzia je výsledkom rekombinácie zahròujúcej gén A, ktorý sa
nachádza v 22. intróne génu pre faktor F VIII:C. Jeho ïal�ie dve
kópie sú lokalizované pribli�ne 500 kb distálne od 5' konca génu
F8C. Na rozdiel od génu A, ktorý sa prepisuje v opaènej orien-
tácii, je smer transkripcie jeho telomerických kópií rovnaký ako
génu pre faktor F VIII:C. Rekombinácia medzi génom A a jed-
nou z jeho kópií vedie k inverzii pribli�ne 600 kb dlhého úseku
DNA, výsledkom èoho je rozdelenie génu F8C na dve èasti s ne-
poru�eným promótorom a exónmi 1�2 opaène orientovanými
k exónom 23�26 (Levinson a spol., 1990; Lakich a spol., 1993;
Naylor a spol., 1993). V závislosti od toho, ktorá kópia génu
A je zahrnutá do rekombinácie, opisujú sa 2 typy inverzií: èas-
tej�ie sa vyskytujúca distálna a menej èastá proximálna. Zried-
kavej�ie sa vyskytuje tretí typ inverzie pozorovaný u pacientov
s výskytom viac ako dvoch mimogénových kópií génu A (Lakich
a spol., 1993; Figueiredo a spol., 1994; Rossiter a spol., 1994).
Výsledkom prítomnosti inverzie je zmena då�ky re�trikèných frag-

mentov pozorovaných na autorádiograme, ktoré mo�no detego-
va� be�nou metódou Southernovej hybridizácie, a tak identifi-
kova� túto èastú mutáciu u viac ako 25 % pacientov s hemofí-
liou A (Rossiter a spol., 1994). Ako v�ak dokumentujú údaje
literatúry, dosia¾ sa tento typ mutácie okrem malých výnimiek
(Deutz-Terlouw a spol., 1995) pozoroval len u pacientov s �a�-
kou formou tohto ochorenia (Higuchi a spol., 1991 a, b; Lakich
a spol., 1993; Naylor a spol., 1993; Rossiter a spol., 1993; An-
tonarakis a spol., 1995; Becker a spol., 1996). Pozorovania uve-
dených autorov sa stali podkladom pri uskutoèòovaní priamej
DNA diagnostiky u 50 % rodín s �a�kou formou hemofílie A.
Zvlá�tnos� tejto mutácie je, �e inverzie spôsobené intrachromo-
zómovou rekombináciou medzi homologickými oblas�ami vnút-
rogénových a mimogénových kópií génu A sa dosia¾ nepozoro-
vali u èloveka a sú unikátne pre génovú oblas� faktora F VIII:C
(Rossiter a spol., 1994).

V na�om laboratóriu sa zaoberáme molekulárnogenetickou
diagnostikou hemofílie A u� od roku 1987, a to výluène metó-
dou nepriamej DNA diagnostiky pomocou väzby s tesne viaza-
ným polymorfizmom då�ky re�trikèných fragmentov (RFLP)
(Gécz a spol., 1990). Vïaka ve¾kej variabilite mutácií v géne
F8C zodpovedných za toto ochorenie je jeho priama DNA diag-
nostika identifikáciou zodpovedných mutácií v praxi nemo�ná,
pokia¾ vopred nepoznáme typ mutácie. Je ve¾kým prínosom pre
priamu diagnostiku tohto ochorenia identifikácia inverzie v gé-
ne F8C � jednej z najèastej�ie sa vyskytujúcej mutácie u pacien-

Obr. 1. Predpokladaný mechanizmus inverzie v géne F8C. a) Oblas� Xq28 zahròujúca gén F8C s telomérou na¾avo a centromérou napravo. Gén
A le�í v intróne 22, jeho dve kópie distálne od 5' konca génu F8C. Znázornený je aj gén B, ktorého 1. exón le�í v 22. intróne a má s génom
A spoloèný obojstranný promótor. Smer transkripcie jednotlivých génov je vyznaèený �ípkami. b) Predpokladaný model homologickej rekombi-
nácie medzi vnútrogénovou kópiou génu A a jednou z jeho mimogénových kópií. Výsledkom �crossing over� medzi týmito identickými oblas�ami
je inverzia sekvencie medzi dvoma rekombinovanými génmi A. c) Rekombinácia zahròuje len jednu kópiu, distálnu alebo proximálnu, a výsledkom
je rozdelenie génu F8C na dve èasti, s neporu�eným promótorom a exónmi 1�22, opaène orientovanými k exónom 23�26. (Prevzaté z Lakicha
a spol., 1993).
Fig. 1. Illustration of the mechanisms of inversion. a) Region of Xq28 including the factor VIII gene, oriented with the telomere to the left, is depicted.
Three copies of the A gene are indicated, two lying distal of factor VIII and one inside the intron 22. The location of the B gene transcript is also
shown. The arrows indicate the direction of transcription of the factor VIII, internal A, B genes and two extragenic A gene copies. b) Proposed
homologous recombination between the intron 22 copy of A gene and one of the two extragenic copies. Cross-over between these two identical
regions, oriented as shown, would result in an inversion of sequence between the two recombined A genes. c) A recombination could involve either
of the copies, distal or proximal but only one is presented. Inversion results in the factor VIII gene being divided into two parts, exons 1�22 and exons
23�26, with opposite orientation. (From Lakich et al., 1993).
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tov s �a�kou formou hemofílie A. Preto sme uskutoènili skrí-
ning prítomnosti inverzií v géne F8C v súbore pacientov pochá-
dzajúcich z rodín s výskytom hemofílie A na Slovensku. Cie-
¾om predlo�enej práce bolo získané výsledky uplatni� pri pria-
mej DNA diagnostike tohto ochorenia, ako aj pri prenatálnej
diagnostike a pri testovaní prená�aèiek v rodinách s výskytom
tejto mutácie.

Materiál a metódy

Pacienti. V spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami
sme uskutoènili DNA analýzu u 84 pacientov � mu�ov pochá-
dzajúcich z 84 rodín s výskytom hemofílie A. Na základe he-
matologického vy�etrenia (Klinika hematológie a transfúzioló-
gie v Bratislave) sme rozdelili pacientov pod¾a záva�nosti pos-
tihnutia do troch skupín:

a) �a�ký stupeò � 44 (53 %) pacientov (F VIII:C≤1 %),
b) stredne �a�ký stupeò � 13 (16 %) pacientov (F VIII:C 2�5 %),
c) ¾ahký stupeò � 27 (31 %) pacientov (F VIII:C 5�25 %).
V rodinách s identifikovanými inverziami sme analyzovali

DNA od 18 matiek postihnutých, 2 starých matiek, 1 starého
otca a 34 suspektných prená�aèiek mutácie. Celkovo sme urobili
140 analýz DNA.

Metódy. Genómovú DNA sme izolovali z leukocytov peri-
férnej krvi be�nou metódou fenolovo/chloroformovej extrakcie

pod¾a Kunkela a spol. (1977). �tiepili sme 7 µg DNA re�trik-
ènou endonukleázou BclI pri 65 °C, vzniknuté fragmenty elek-
troforeticky delili na 0,7 % agarózovom géli poèas 48 hodín (3
V/cm), denaturovanú DNA preniesli na nylonovú membránu
(Hybond N+, Amersham) a hybridizovali s 0,9 kb dlhým EcoRI/
SstI fragmentom vy�tiepeným z plazmidu p482.6 (ATTC kata-
lóg è. 57 203), ktorý opísal Levinson a spol. (1990). Membrány
sme premývali pri 65 °C poèas 20 min s 1xSSC; 0,1 % SDS a 2-
krát pri 65 °C poèas 15 min s 0,1xSSC; 0,1 % SDS. Autorádio-
grafiu sme uskutoènili pri -70 °C pou�itím zosilòovacej fólie
poèas 2�5 dní. DNA sondu sme znaèkovali rádionuklidom α 32P
dCTP (Amersham) metódou náhodných hexanukleotidových
primerov (Feinberg a Vogelstein, 1983).

Výsledky a diskusia

Výsledky DNA analýzy v na�ej vzorke hemofilických pa-
cientov sú v tabu¾ke 1. Z celkového poètu 84 pacientov sme u 23
(23,7 %) zaznamenali prítomnos� inverzií, prièom väè�ina z nich
zahròovala distálny typ (82,6 %) (obr. 2, dráha 3), menej èasto
sa vyskytoval proximálny typ (17,4 %) (obr. 2, dráha 2). Výskyt
50 % frekvencie inverzií, ktorú sme pozorovali u pacientov s �a�-
kou formou tohto ochorenia, súhlasí s >45 % frekvenciou tejto
mutácie pozorovanou u pacientov z iných európskych populácií
(Lakich a spol., 1993; Deutz-Terlouw a spol., 1995; Figueiredo
a spol., 1994). Hoci niektoré ïal�ie práce dokumentujú o nieèo
ni��iu frekvenciu inverzií (37�45 %) (Antonarakis a spol., 1995;
Becker a spol., 1996; Naylor a spol., 1993), je pravdepodobne
táto variabilita spôsobená rozdielnym poètom pacientov zahrnu-
tých do analýzy. V�eobecne pomer inverzií pod¾a údajov uvede-
ných prác varíruje v rozmedzí 37�57 %. Na�e výsledky doku-
mentujú, �e aj v slovenskej populácii hemofilikov je táto mutá-
cia najèastej�ou príèinou hemofílie A u pacientov s �a�kou for-
mou tohto ochorenia.

Tab. 1. Výskyt inverzií u pacientov s hemofíliou A.
Tab. 1. Inversion mutations in patients with hemophilia A.

Záva�nos� ochorenia N** Typy inverzií Spolu
Disease severity Type of inversions Total

Distálny Proximálny
Distal Proximal

¾ahký 27 - - -
mild

stredne �a�ký 13 1 - 1 (7,6%)
moderater

�a�ký 44 18 4 22 (50%)
severe

Spolu 84 19 (82,6%*) 4 (17,4%*) 23 (23,7%)
Total

* % z celkového poètu inverzií
% of total number of inversions

** poèet pacientov
number of patients

Obr. 2. Výsledky Southernovej hybridizácie demon�trujúce rôzne typy
inverzií po �tiepení DNA re�triktázou BclI a hybridizácii s 0,9 kb EcoRI/
SstI fragmentom vy�tiepeným z plazmidu p482.6. V dráhe 1 je kon-
trolná DNA s fragmentmi då�ky 21,5 kb, 16 kb a 14 kb. V dráhe 5 a 6
sú pacienti s hemofíliou A bez prítomnosti inverzie s fragmentmi nor-
málnej då�ky. V dráhe 2 je postihnutý jedinec s abnormálnymi frag-
mentmi 20 kb, 15,5 kb a s normálnym 16 kb dlhým, reprezentujúce
proximálny typ inverzie; v dráhe 3 je pacient s distálynm typom inver-
zie, s fragmentmi abnormálnej då�ky 20 kb a 17,5 kb a s normálnym
14 kb fragmentom; v dráhe 4 je prená�aèka s distálnym typom inver-
zie. Obrázky sú zlo�ené z dvoch autorádiogramov, dráhy 1�2 a 3�6.
Fig. 2. Southern blot/hybridization analysis of BclI-digested DNA sam-
ples and hybridized to gene A probe, demonstrating various inversion
mutation types. Lane 1: control DNA sample and lanes 5 and 6 hemo-
philia A patients with a normal hybridization pattern showing 21.5 kb,
16 kb and 14 kb bands. Lane 2: affected individual with abnormal
bands of 20 kb and 15.5 kb and the normal 16 kb band indicating
proximal type of inversion; lane 3 affected individual with abnormal 20
kb and 17.5 kb and the normal 14 kb band indicating distal type of
inversion; lane 4: a carrier with distal type of inversion. Figure is com-
posed of two autoradiograms, lanes 1�2 and laned 3�6.
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Ako vyplýva z výsledkov prác uvedených autorov, inverzie
sa dosia¾ pozorovali len u pacientov s �a�kým stupòom hemo-
fílie A a je známych len málo, ktoré dokumentujú jej prítom-
nos� u pacientov so stredne �a�kým stupòom tohto ochorenia
(Deutz-Terlouw a spol., 1995). Ïal�ím takýmto príkladom je
1 pacient vyskytujúci sa v na�ej vzorke hemofilikov klinicky
zaradený medzi stredne �a�ké formy s prítomnos�ou inverzie.
Aj napriek tomu, �e jeho klinický a hematologický nález sa
opakovane potvrdil, niekedy �a�ko pri hranièných prípadoch
urèi� presný stupeò záva�nosti ochorenia. Existuje aj nieko¾ko
ïal�ích faktorov, ako napríklad �ivotný �týl, spôsob stravova-
nia a podobne, ktoré mô�u znaène ovplyvni� hematologickú
a klinickú diagnózu. Navy�e nie je vylúèená ani mo�nos� feno-
typickej variability medzi pacientmi s prítomnos�ou inverzie,
ako dokumentujú hemofilickí pacienti s výskytom rovnakej
bodovej mutácie v géne F8C, no s rozlièným stupòom záva�-
nosti klinickej manifestácie (Tuddenham a spol., 1994).

Pri hemofílii A sa opisuje, �e viac ako 25�30 % prípadov
pacientov, sú výsledkom nových mutácií, ktoré vznikajú prav-
depodobne poèas gametogenézy u mu�ských predkov z mat-
kinej strany postihnutého (Haldane a spol., 1946). Z týchto
pozorovaní vyplýva, �e takmer v�etky matky pacientov nesú-
cich inverziu, by mali by� prená�aèky tejto mutácie. Ako uká-
zala DNA analýza 18 matiek pacientov v na�ej vzorke pochá-
dzajúcich z 23 rodín s výskytom inverzie, v�etky matky boli
prená�aèky tejto mutácie, èo potvrdzujú aj výsledky iných
prác (Rossiter a spol., 1994; Antonarakis a spol., 1995; Bec-
ker a spol., 1996). Ako ïalej vyplýva z pozorovaní uvede-
ných autorov, tieto mutácie vznikajú vo ve¾kej väè�ine poèas
spermatogenézy u mu�ských predkov, zriedkavo u �enských
predkov z matkinej strany postihnutého. Pôvod tejto mutácie
v na�ej vzorke postihnutých sme mohli sledova� len v 3 (z 23)
rodinách, od ktorých sme mali k dispozícii DNA od starých
matiek a v 1 prípade aj od starého otca z matkinej strany po-
stihnutých. DNA analýza zahròovala aj urèenie haplotypov za
pou�itia dvoch vnútrogénových polymorfizmov (RFLP) BclI
(intrón 18), Xbal (intrón 22) a mimogénového polymorfiz-
mu typu VNTR St14 (DXS52) (z angliètiny � variabilný po-
èet tandémovo sa opakujúcich sekvencií DNA) (Gécz a spol.,
1990). Aj napriek tomu, �e matky pacientov vo vy�etrova-
ných rodinách boli prená�aèky, u ich starých matiek ani u sta-
rého otca sme nedokázali prítomnos� inverzie. Vy�etrením
RFLP polymorfizmov a zostavením haplotypov sa nám po-
darilo v 2 rodinách identifikova� de novo mutáciu, ktorá vznik-
la poèas spermatogenézy u nepostihnutého starého otca. Pre-
to�e tretia vy�etrovaná rodina bola neinformatívna pre sledo-
vané RFLP, nedá sa posúdi� pôvod mutácie.

Súèas�ou DNA analýzy v rodinách s výskytom inverzie
bolo aj testovanie mo�ných prená�aèiek. V�eobecne sme z 34
suspektných prená�aèiek u 10 z nich identif ikovali prítom-
nos� inverzie a 23 bolo vylúèených z prená�aèstva tejto mu-
tácie (obr. 2, dráha 4).

Detekciou inverzií v géne F8C sme u 50 % pacientov s �a�-
kou formou a 1 pacienta so stredne �a�kou formou hemofílie
A identifikovali priamu mutáciu, výsledkom ktorej je manifes-
tácia tohto ochorenia. Výsledky práce zároveò prispeli k odhale-
niu alebo vylúèeniu prená�aèiek v rodinách s hemofíliou A
a umo�nili uskutoèni� priamu DNA diagnostiku hlavne v rodi-
nách predtým neinformatívnych pre sledované RFLP.

Analýza inverzií nájde v praxi uplatnenie ako základný test
pri priamej diagnostike DNA v rodinách s �a�kou formou he-
mofílie A, pri prenatálnej diagnostike a pri vyh¾adávaní prená-
�aèiek, hlavne v prípadoch so sporadickým výskytom tohto ocho-
renia.*
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Teplan V.: Praktická nefrologie.
Praha, Grada Publ. 1998, formát B5, 44 tabuliek, 8 èiernobie-
lych obrázkov a schém, 274 strán.

Predstavovaná publikácia odrá�a reálne potreby ná�ho zdra-
votníctva. Len málo medicínskych odborov zaznamenalo taký dy-
namický rozvoj ako práve klinická nefrológia. Významný posun
nastal v lieèbe chronického i akútneho zlyhania oblièiek dialy-
zaènými technikami. Stále sa zvy�uje poèet transplantovaných pa-
cientov. Aj v tejto oblasti sa porovnávame s vyspelým zahranièím.
Je v�ak pre nás naïalej nepriaznivým zistením, �e a� tretina pa-
cientov nastupuje na dialyzaènú lieèbu bez toho, aby sa na ochore-
nie oblièiek lieèili, a ich ochorenie sa spozoruje a� v vo fáze úpl-
ného zlyhania oblièiek. Vzniká ve¾ká priepas� medzi nefrológmi
�pecialistami a výsledkom práce praktických lekárov v teréne,
v ordináciách ktorých sú prakticky v�etci títo pacienti najskôr
vy�etrovaní a � nezachytení. Úloha praktického lekára je z h¾a-
diska prvého záchytu ochorenia nezastupite¾ná (nefrológia prvého
kontaktu). Je samozrejmé, �e by� erudovaným praktickým leká-
rom, ktorý doká�e zachyti� súèasné moderné trendy v celej �írke
je ve¾mi zlo�ité. Praktický lekár u� nevystaèí so základnými zna-
los�ami základných lekárskych odborov, musí by� doslova �pecia-
listom najmä v diagnostike iniciálnych �tádií záva�ných ochorení.

Prelo�ená publikácia vychádza z tohto zámeru. Nefrologic-
ká problematika je spracovaná preh¾adne, v celej �írke s akcen-
tom na situácie, v ktorých je najèastej�ie práve praktický lekár,
ktorý musí zvoli� ïal�í postup pri diagnostike a lieèbe tejto sku-
piny pacientov. Kniha má 18 kapitol. Prvé dve sa venujú anató-
mii a fyziológii oblièiek, ïal�ia vy�etrovacím metódam v nefro-
lógii. Glomerulonefritídy sú obsiahnuté v dvoch kapitolách �
primárne a sekundárne glomerulonefritídy. Ïalej je to arteriálna
hypertenzia a oblièky, cievne choroby s akútnym priebehom
a tubulointersticiálne nefritídy. Nasledujú ob�trukèné uropatie,
ochorenia oblièiek spojené s metabolickými syndrómami, de-
dièné a vrodené ochorenia, moèové kamene a tumory. Pomerne
ve¾kú èas� tvoria záva�né èasti akútneho a chronického zlyhania
oblièiek a lieèebné postupy pri nich. V závere sú nefrotoxické
postihnutia oblièiek a urogenitálne úrazy. Autori pripojili aj ta-
bu¾ky vý�ivových hodnôt potravín, zoznam pou�itej a odporú-
èanej literatúry. Pomocníkom pre dobrú orientáciu v texte je
vecný index.

Kniha je vhodná pre praktických lekárov prvého kontak-
tu, ale aj dobrým didaktickým sprievodcom pre �tudentov me-
dicíny.

M. Bernadiè

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY


