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Streszczenie
Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania oraz znaczenia obecności polimorﬁzmów 20210G>A
i 19911A>G genu protrombiny w grupie kobiet z dwoma lub więcej poronieniami w I trymestrze ciąży.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w grupie 150 kobiet z dwoma lub więcej poronieniami w I trymestrze
ciąży (średnia wieku 31,5±4,1 lat) oraz 180 zdrowych kobiet z nieobciążonym wywiadem położniczym (średnia
wieku 28,7±4,0 lat). Do badań zastosowano reakcję łańcuchową polimerazy oraz metodę polimorﬁzmu długości
fragmentów restrykcyjnych (PCR/RFLP).
Wyniki: W zakresie polimorﬁzmu 20210G>A genu protrombiny zaobserwowano przewagę występowania genotypu
20210GA w grupie kobiet z poronieniami (2,7% vs. 1,1% w grupie kontrolnej, WR=2,44, ns), jak również allela
20210A (1,3% vs. 0,6% w grupie kontrolnej, WR=2,42, ns). W zakresie polimorﬁzmu 19911A>G zaobserwowano
podobną częstość występowania zmutowanego genotypu homozygotycznego 19911GG (22,6 vs. 21,1% w grupie
kontrolnej, WR=1,10, ns) oraz zmutowanego allela 19911G (48,6% vs. 45,7%, WR=0,89, p=0,24). Odnotowano
tendencję do częstszego występowania haplotypów zawierających zmutowany allel 20210A w grupie badanej
(19911A/20210A 0,012934 vs. 0,003547 w grupie kontrolnej, ns).
Wnioski: Analiza wyników wskazuje na możliwy wpływ zmutowanego allela 20201A oraz brak wpływu
zmutowanego allela 19911G genu protrombiny na ryzyko występowania poronień nawracających w I trymestrze
ciąży w badanej grupie kobiet. Zgodnie z naszą wiedzą nie badano dotychczas związku polimorﬁzmu 19911A>G
z występowaniem poronień nawracających. W związku z tym niezbędne są dalsze badania w większej liczebnie
grupie kobiet z poronieniami nawracającymi oraz uwzględniające jednocześnie inne polimorﬁzmy warunkujące
tromboﬁlię oraz wpływ czynników środowiskowych.
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Abstract
Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of 20210G>A and 19911A>G prothrombin gene
polymorphisms in a group of women with 2 or more miscarriages in the ﬁrst trimester of pregnancy.
Material and methods: The study involved 150 women with two or more miscarriages in the ﬁrst trimester of
pregnancy (mean age 31.5±4.1 years). The control group consisted of 180 healthy women (mean age 28.7±4.0
years). The frequency of genotypes and alleles of the investigated polymorphisms was evaluated by polymerase
chain reaction/restriction fragments length polymorphism method (PCR/RFLP).
Results: As to the 20210G>A prothrombin gene polymorphism, overrepresentations of 20210GA genotype have
been observed in the group of women with miscarriages (2.7% vs. 1.1% in the control group, WR=2.44, ns), as
well as overrepresentation of 20210A allele (1.3% vs. 0.6% in the control group, WR=2.42, ns). Considering the
19911A>G polymorphism, a similar frequency of mutated homozygous 19911GG genotype has been noted (22.6
vs. 21.1% in controls, OR=1.10, ns). Also, frequency of mutated 19911G allele was similar in both investigated
groups with miscarriages and controls (48.6% vs. 45.7%, OR=0.89, ns).
Conclusions: Our ﬁndings suggest lack of correlation of 20210G>A and 19911A>G prothrombin gene
polymorphisms with the risk of recurrent miscarriages in the ﬁrst trimester of pregnancy. Further studies, concerning
other genetic variants conditioning inherited thrombophilia and environmental factors inﬂuencing the risk of recurrent
abortions, are needed. Therefore, further research with more numerous group of women with recurrent miscarriages
and taking into account other polymorphisms of thrombophilia and inﬂuence of environmental factors is required.
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Wstęp
1aMwiĊceM SoronieĔ Srz\Sada na Sierwsz\ Wr\mesWr ciąĪ\,
a czĊsWoĞü icK w\sWĊSowania ocenia siĊ na 1-1 wsz\sWkicK
rozSoznan\cK ciąĪ 3oronienia nawracaMące 5M - reccurrent
miscarriages doW\czą 1-3 koEieW, Mednak W\lko w -
Srz\Sadkyw XdaMe siĊ XsWaliü icK Srz\cz\nĊ :rodzona lXE naE\Wa WromEo¿lia MesW XwaĪana za Medną z Srz\cz\n SoronieĔ nawracaMąc\cK 3olskie 7owarz\sWwo *inekologiczne zaleca MXĪ
w Srz\SadkX w\sWąSienia dwycK lXE wiĊceM SoronieĔ rozszerzenie diagnosW\ki, miĊdz\ inn\mi o Eadania w kierXnkX WromEo¿lii
>1@ 1aMleSieM Soznan\mi i naMczĊĞcieM oSis\wan\mi Srz\cz\nami WromEo¿lii wrodzon\cK, EĊdąc\cK cz\nnikiem eWiologiczn\m
SowikáaĔ SoáoĪnicz\cK są mXWacMa cz\nnika 9 /eiden ok 2
SowikáaĔ , mXWacMa genX SroWromEin\ 20210G>A ok 1 SowikáaĔ oraz KiSerKomoc\sWeinemia >2, 3, @
*en kodXMąc\ SroWromEinĊ zlokalizowan\ MesW na cKromosomie 11 w SoEliĪX cenWromerX i skáada siĊ z 1 eksonyw o wielkoĞci od 2 do 31 Sz oraz 13 inWronyw o wielkoĞci od  do
 Sz 'wa IXnkcMonalne Solimor¿zm\ Wego genX 19911A>G
rs3131 oraz 20210G>A rs13 związane są z Sodw\Īszon\m sWĊĪeniem i akW\wnoĞcią SroWromEin\ SilnieMsz\ i leSieM
Xdowodnion\ MesW wSá\w warianWX 20210G>A na zwiĊkszone
r\z\ko zakrzeSic\ 2znaczenie genoW\SX w zakresie Wego Solimor¿zmX MesW Medn\m z naMczĊĞcieM rekomendowan\cK WesWyw
do okreĞlenia WromEo¿lii wrodzoneM >@ 7ranz\cMa gXanin\ na
adeninĊ w Soz\cMi 20210, oSis\wana skryWem 37M PTM ± ang
prothrombin mutation SowodXMe wzrosW sWĊĪenia SroWromEin\
w sXrowic\ krwi naweW do 2, co wSá\wa na wzmoĪoną akW\wnoĞü XkáadX krzeSniĊcia i r\z\ko zakrzeSic\ MXWacMa PTM
SowodXMe sWan XmiarkowaneM zakrzeSic\ SoSrzez akW\wacMĊ kaskad\ krzeSniĊcia i Wworzenie zakrzeSyw szczegylnie w Xkáadzie
Ī\ln\m >, @
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3olimor¿zm 19911A>G zlokalizowan\ MesW w osWaWnim inWronie M, kWyr\ MesW sWosXnkowo kryWki o dáXgoĞci W\lko 1 Sz
w SorywnaniX ze Ğrednią wielkoĞcią lXdzkicK inWronyw kWyra
w\nosi 1 Sz 7en warianW geneW\czn\ rywnieĪ odSowiada za
zwiĊkszone sWĊĪenie SroWromEin\ Allel W\SX dzikiego 19911A
SozosWaMe w caákowiW\m sSrzĊĪeniX ze zmXWowan\m allelem
20210A 1aWomiasW oEecnoĞü zmXWowanego allela G w Soz\cMi
111 EXdXMe moW\w inWronow\ WriSleW GGG , kWyr\ MesW wzmacniaczem sSlicingX 2dgr\wa Wo waĪną rolĊ Srz\ SrzeWwarzaniX
grXS\ 82, do kWyreM naleĪ\ inWron M 3olimor¿zm 19911A>G
wSá\wa SonadWo na eIekW\wnoĞü sSlicingX i modXlXMe eIekW dziaáania Solimor¿zmX 20210G>A na sWĊĪenie SowsWaMącego m51A
i Mego eksSresMĊ >@ 3onadWo allel 19911G MesW rywnieĪ czĊĞcią
moW\wX CAGGG, Mednego z dziesiĊciX znan\cK SenWameWrow\cK
sekwencMi, kWyre XmoĪliwiaMą okreĞlenie SoáoĪenia kryWkicK inWronyw >@ ,sWnieMą doniesienia o zwiĊkszeniX r\z\ka zakrzeSic\
X nosicieli mXWacMi 19911A>G niezaleĪnie od inn\cK ewenWXalnie wsSyáisWnieMąc\cK geneW\czn\cK XwarXnkowaĔ SrozakrzeSow\cK >, 1@
:zrosW sWĊĪenia SroWromEin\ X nosicielek zmXWowan\cK warianWyw oE\dwX Solimor¿zmyw 19911A>G oraz 20210G>A genX
SroWromEin\ moĪe wSá\waü na akW\wacMĊ Sá\Wek krwi, komyrek
miĊĞni gáadkicK, ¿EroElasWyw, komyrek mezangialn\cK oraz makroIagyw 3oSrzez wSá\w na adKezMĊ komyrek, SroliIeracMĊ miĊĞni gáadkicK i waskXlogenezĊ zwiĊkszone sWĊĪenie SroWromEin\
moĪe zaEXrzaü Srawidáowe IXnkcMonowanie áoĪ\ska i E\ü Srz\cz\ną SoronieĔ nawracaMąc\cK

Cel pracy
&elem Srac\ E\áa ocena czĊsWoĞci w\sWĊSowania oraz znaczenia oEecnoĞci Solimor¿zmyw 20210G>A i 19911A>G genX
SroWromEin\ w grXSie koEieW z dwoma lXE wiĊceM Soronieniami
w , Wr\mesWrze ciąĪ\
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Tabela I. Częstość występowania genotypów i alleli polimorﬁzmu 20210G>A czynnika II w grupie badanej z poronieniami oraz w grupie kontrolnej.
F2
20210

Grupa badana
(n=150)

Grupa kontrolna
(n=180)

WR

95%PU

p

Genotypy

ZartoĞü
obserwowana
n (%)

wartoĞü
oczekiwana
(%)

wartoĞü
obserwowana
n (%)

wartoĞü
oczekiwana
(%)

GG

146 (97,3)

97,4

178 (98,9)

98,9

0,41

0,07-2,27

ns

GA

4 (2,7)

2,6

2 (1,1)

1,1

2,44

0,44-13,50

ns

AA

0 (0,0)

0,0

0 (0,0)

0,0

ņ

ņ

ņ

Suma

150 (100,0)

100,0

180 (100,0)

100,0

G

296 (98,7)

ņ

358 (99,4)

ņ

0,41

0,08-2,27

ns

A

4 (1,3)

ņ

2 (0,6)

ņ

2,42

0,44-13,30

ns

Suma

300 (100,0)

ņ

360 (100,0)

ņ

Allele

Tabela II. Częstość występowania genotypów i alleli polimorﬁzmu 19911A>G czynnika II w grupie badanej z poronieniami oraz w grupie kontrolnej.
F2
19911

Grupa badana
(n=150)

Grupa kontrolna
(n=180)

WR

95%PU

p

Genotypy

wartoĞü
obserwowana
n (%)

wartoĞü
oczekiwana
(%)

wartoĞü
obserwowana
n (%)

wartoĞü
oczekiwana
(%)

AA

47 (31,3)

29,5

43 (23,9)

26,4

1,45

0,89-2,36

ns

AG

69 (46,0)

49,6

99 (55,0)

50,0

0,70

0,45-1,08

ns

GG

34 (22,7)

20,9

38 (21,1)

23,6

1,10

0,65-1,85

ns

Suma

150 (100,0)

100,0

180 (100,0)

100,0

A

163 (54,3)

ņ

185 (51,4)

ņ

1,13

0,83-1,53

ns

G

137 (45,7)

ņ

175 (48,6)

ņ

0,89

0,65-1,21

ns

Suma

300 (100,0)

ņ

360 (100,0)

ņ

Allele

Tabela III. Częstość występowania poszczególnych haplotypów badanych polimorﬁzmów genu protrombiny oszacowana za pomocą programu PHASE (zapis haplotypów:
pierwsza litera polimorﬁzm 19911A>G, druga 20210G>A).
&aáa Jrupa (n=0)

832

Grupa badana (n=150)

Grupa kontrolna (n=180)

Haplotyp

czĊstoĞü
wyst.

báąd
standardowy

czĊstoĞü
wyst.

báąd
standardowy

czĊstoĞü
wyst.

báąd
standardowy

19911A/
20210G

0,519082

0,001340

0,530400

0,001083

0,510342

0,002520

19911G/
20210G

0,471827

0,001340

0,456267

0,001083

0,484102

0,002520

19911A
/20210A

0,008190

0,001340

0,012934

0,001083

0,003547

0,002520

19911G/
20210A

0,000901

0,001340

0,000400

0,001083

0,002009

0,002520
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Materiał i metodyka
*rXSĊ Eadaną sWanowiáo 1 koEieW zamieszkXMąc\cK region
:ielkoSolski z w\wiadem oEciąĪon\m dwoma lXE wiĊceM Soronieniami w Sierwsz\m Wr\mesWrze ciąĪ\ Ğrednia wiekX 31,,1
laW, zakres 21- laW, mediana 31 laW  :iek ciąĪow\, w kWyr\m
doszáo do Soronienia okreĞlan\ E\á na SodsWawie daW\ w\sWąSienia osWaWnieM miesiączki, analiz\ regXlarnoĞci c\kli miesiączkow\cK oraz EadaĔ XlWrasonogra¿czn\cK 8 wsz\sWkicK SacMenWek
w\klXczono oEecnoĞü Srzeciwciaá anW\IosIoliSidow\cK oraz inn\cK SaWologii SoáoĪnicz\cK, mogąc\cK mieü związek z w\sWĊSowaniem SowikáaĔ zakrzeSow\cK i SoronieĔ
*rXSa konWrolna licz\áa 1 zdrow\cK koEieW Ğrednia wiekX 2,, laW, zakres 1-1 laW, mediana 2 laW  : grXSie WeM
co naMmnieM Medna ciąĪa zakoĔcz\áa siĊ Xrodzeniem zdrowego,
donoszonego noworodka Ğredni W\dzieĔ zakoĔczenia ciąĪ\
3,11,2 Wc, Ğrednia masa noworodka 32,211, g  :\klXczono koEieW\ z Soronieniami w w\wiadzie oraz inn\mi Sowikáaniami SoáoĪnicz\mi, kWyre mogą E\ü XwarXnkowane zmianami
zakrzeSow\mi sWan SrzedrzXcawkow\ i rzXcawka, wewnąWrzmaciczne ograniczenie wzrasWania SáodX, Soryd Srzedwczesn\,
Srzedwczesne oddzielenie áoĪ\ska, zgon SáodX  :sz\sWkie SacMenWki z grXS\ EadaneM i konWrolneM naleĪaá\ do ras\ kaXkaskieM
i E\á\ narodowoĞci SolskieM
&zĊsWoĞü w\sWĊSowania Solimor¿zmyw genX SroWromEin\
Eadano z zasWosowaniem reakcMi 3&55)/3 polymerase chain reaction/restriction fragment length polymorphism  '1A
z leXkoc\Wyw krwi izolowano sWosXMąc zesWaw 4,AamS '1A
Blond Mini .iW 4,A*(1 ,nc, 1iemc\  'o amSli¿kacMi IragmenWyw genX cz\nnika ,, zasWosowano sSec\¿czne oligonXkleoW\d\ 8z\skane SrodXkW\ reakcMi 3&5 3 Sz dla Solimor¿zmX
20210G>A oraz 21 Sz dla Solimor¿zmX 19911G>A genX PTM
K\drolizowano enz\mami resWr\kc\Mn\mi Hind,,, )ermenWas,
/iWwa i Mnl, (Xr[, 3olska  :ielkoĞci oWrz\man\cK IragmenWyw So reakcMi resWr\kc\MneM K\droliz\ E\á\ nasWĊSXMące w Srz\SadkX Solimor¿zmX 20210G>A GG 3 Sz, GA 3, 322, 23 Sz,
AA 322, 23 Sz a dla Solimor¿zmX 19911G>A GG 1, 2 Sz,
GA 1, 121, 2,  Sz, AA 121, 2,  Sz 
AnalizĊ sWaW\sW\czną w\nikyw czĊsWoĞci w\sWĊSowania genoW\Syw i Solimor¿czn\cK alleli Eadan\cK genyw Xz\skan\cK
w Srac\ zasWosowano Srogram sWaW\sW\czn\ S3SS 1 3/ dla
:indows :arWoĞci oczekiwane i oEserwowane E\á\ zgodne
z Srawem +ard\-:einEerga :arWoĞü p, Srz\MĊWo za sWaW\sW\cznie isWoWną : celX ocen\ czĊsWoĞci w\sWĊSowania KaSloW\Syw Solimor¿zmyw genX SroWromEin\ zasWosowano Srogram\
3+AS( wersMa 21 oraz +aSloYiew wersMa 2 

Wyniki
AnalizXMąc
czĊsWoĞü
w\sWĊSowania
Solimor¿zmX
20210G>A w grXSie koEieW z Soronieniami sWwierdzono SrzewagĊ w\sWĊSowania KeWeroz\goW\cznego genoW\SX 20210GA 2,
vs 1,1 w grXSie konWrolneM, :5 2,, p ,2 oraz SrzewagĊ
w\sWĊSowania zmXWowanego allela 20210A 1,3 vs , w grXSie konWrolneM, :5 2,2, p ,2  : oEX Eadan\cK grXSacK nie
sWwierdzono w\sWĊSowania zmXWowanego genoW\SX Komoz\goW\cznego AA. 7aEela , 
: zakresie Solimor¿zmX 19911A>G zaoEserwowano SodoEną czĊsWoĞü w\sWĊSowania zmXWowanego genoW\SX Komoz\goW\cznego 19911GG 22, Ys 21,1 w grXSie konWrolneM,
:5 1,1, p ,1  5ywnieĪ IrekwencMa zmXWowanego allela
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19911G E\áa SodoEna w oE\dwX Eadan\cK grXSacK z Soronieniami oraz konWrolneM , vs. ,, :5 ,, p ,2  7aEela ,, 
3onadWo w\znaczono oEecnoĞü czWerecK KaSloW\Syw 19911A/20210G, 19911G/20210G, 19911A/20210A,
19911G/20210A w\sWĊSXMąc\cK X koEieW w oE\dwX Eadan\cK
grXSacK 2dnoWowano WendencMĊ do czĊsWszego w\sWĊSowania KaSloW\Syw zawieraMąc\cK zmXWowan\ allel 20210A w grXSie EadaneM 19911A/20210A ,123 vs. ,3 w grXSie konWrolneM 
+aSloW\S zawieraMąc\ oE\dwa zmXWowane allele 19911G20210A
w\sWĊSowaá w oE\dwX grXSacK w Eardzo niewielkieM czĊsWoĞci
1ie zaoEserwowano isWoWn\cK sWaW\sW\cznie ryĪnic w czĊsWoĞci
w\sWĊSowania Soszczegyln\cK KaSloW\Syw SomiĊdz\ grXSą koEieW Eadan\cK i grXSą konWrolną 7aEela ,,, 

Dyskusja
3ROLPRU¿]P*!$JHQXSURWURPELQ\
8waĪa siĊ, Īe r\z\ko Soronienia X nosicielek genoW\SX
20210GA wzrasWa Sonad dwXkroWnie, a w Srz\SadkX SyĨn\cK
SoronieĔ naweW Wrz\kroWnie >11@ -ednak w związkX z W\m, Īe czĊsWoĞü w\sWĊSowania Solimor¿zmX 20210G>A w SoSXlacMi ogylneM MesW relaW\wnie niska, Mego wSá\w na r\z\ko w\sWĊSowania
SoronieĔ nawracaMąc\cK SozosWaMe nadal d\skXs\Mn\ >12@
&arS i wsS analizowali grXSĊ 1 koEieW z Wrzema lXE wiĊceM Soronieniami w w\wiadzie oraz w grXSie konWrolneM 2 zdrow\cK koEieW 3acMenWki naleĪaá\ do SoSXlacMi izraelskieM &zĊsWoĞü
w\sWĊSowania genoW\SX 20210G/A w grXSie EadaneM w\nosiáa
,, naWomiasW w grXSie konWrolneM ,1 Badacze Sodzielili grXSĊ Eadaną na dwie SodgrXS\ ±  koEieW z Soronieniami
w , Wr\mesWrze ciąĪ\ oraz 3 koEieW z Soronieniami w , oraz ,,
Wr\mesWrze =aoEserwowano czĊsWsze w\sWĊSowanie PTM X SacMenWek z Soronieniami w , oraz ,, Wr\mesWrze , Ys 2,
w SodgrXSie z Soronieniami W\lko w , Wr\mesWrze ciąĪ\ >13@
: analizie grXS\  SacMenWek z dwoma lXE wiĊceM Soronieniami Srzed 12 Wc SrzeSrowadzoneM Srzez 3iKXscK i wsS zaoEserwowano w\sWĊSowanie genoW\SX 20210GA , vs ,
w grXSie konWrolneM :5 ,3  3onadWo AXWorz\ Wego Eadania
zasXgerowali, Īe mXWacMa PTM SoSrzez zwiĊkszenie sWĊĪenia
SroWromEin\ SowodXMe w\woáXMe Xmiarkowan\ sWan zakrzeSow\, ale WakĪe SoSrzez wSá\w na adKezMĊ i SroliIeracMĊ komyrek
zaEXrza IXnkcMonowanie áoĪ\ska >1@
=wiązek PTM ze zwiĊkszon\m r\z\kiem SoronieĔ w , Wr\mesWrze ciąĪ\ SoWwierdzaMą rywnieĪ w\niki Eadania 5eznikoII-(WieYan i wsS 8 2 SacMenWek , sSoĞryd 2 koEieW z oEciąĪon\m w\wiadem w kierXnkX w\sWĊSowania SoronieĔ Srzed
1 Wc sWwierdzono w\sWĊSowanie Solimor¿zmX 20210G>A.
: grXSie konWrolneM odseWek Wen w\nosiá W\lko 2, >1@
)oka i wsS analizowali czĊsWoĞü w\sWĊSowania PTM X 
SacMenWek z dwoma lXE wiĊceM Soronieniami w w\wiadzie, grXSĊ
konWrolną sWanowiáo 1 zdrow\cK koEieW Badanie SrzeSrowadzono wĞryd SoSXlacMi greckieM 2dnoWowano w\sWĊSowanie Solimor¿zmX 20210G>A X   SacMenWek z grXS\ EadaneM i X 2
2 z grXS\ konWrolneM :5 ,, p ,3 >1@
: SrezenWowaneM Srac\ zaoEserwowano SrzewagĊ w\sWĊSowania genoW\SX KeWeroz\goW\cznego GA w grXSie 1 koEieW
z Soronieniami w , Wr\mesWrze ciąĪ\ 2, vs 1,1 w grXSie konWrolneM, Srz\ w\sokim wsSyácz\nnikX r\z\ka :5 2, p ,2 
5ywnieĪ czĊsWoĞü w\sWĊSowania zmXWowanego allela 20210A
E\áa dwXkroWnie wiĊksza w grXSie EadaneM 1,3 vs. ,
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w grXSie konWrolneM :\niki We sXgerXMą moĪliw\ Xdziaá Solimor¿zmX 20210G>A w eWiologii SoronieĔ nawracaMąc\cK w EadaneM
grXSie koEieW

3ROLPRU¿]P$!*JHQXSURWURPELQ\
: osWaWnim czasie zosWaá oSisan\ wSá\w Solimor¿zmX
19911A>G na wzrosW akW\wnoĞci SroWromEin\ w osoczX oraz
wzrosW r\z\ka w\sWąSienia zakrzeSic\ wĞryd ras\ kaXkaskieM,
cKociaĪ okazXMe siĊ on E\ü sáaEsz\ niĪ w Srz\SadkX Solimor¿zmX 20210G>A >, @
&KinWKammiWr i wsS w dXĪeM grXSie SacMenWyw wskazali na
Solimor¿zm 19911A>G Mako na niezaleĪn\ cz\nnik r\z\ka zakrzeSic\ oraz MednoczeĞnie cz\nnik áagodnie Sodw\ĪszaMąc\ akW\wnoĞü SroWromEin\ >1@ 5ywnieĪ MarWinelli i wsS w\kazali
na Solimor¿zm 19911A>G Mako na niezaleĪn\ cz\nnik r\z\ka
SowsWawania zakrzeSic\ Ī\á gáĊEokicK Sodw\Īszenie r\z\ka
w\sWąSienia zakrzeSic\ 1, raza  1aWomiasW dodaWkowo Srz\
oEecnoĞci Solimor¿zmX 19911A>G oraz allela 20210A zaoEserwowano 2-kroWne Sodw\Īszenie r\z\ka w\sWąSienia zakrzeSic\
>@ = kolei w nasWĊSneM Srac\ ci sami aXWorz\ wskazali na Erak
wSá\wX Solimor¿zmX 19911A>G na r\z\ko w\sWąSienia zakrzeSic\ Ī\lneM zaWok myzgow\cK >1@
3erez-&eEallos i wsS zasXgerowali, Īe genoW\S 19911AG
zwiĊksza r\z\ko zakrzeSic\ Ī\á gáĊEokicK X nosicieli genoW\SX
20210GA >1@ 7o inWeresXMące sSosWrzeĪenie SoSarWe MesW wczeĞnieMsz\m, sXgerXMąc\m caákowiWe sSrzĊĪenie allela W\SX dzikiego 19911A ze zmXWowan\m allelem 20210A 3onadWo inne Eadania sXgerXMą, Īe allel G MesW związan\ z niewielkim wzrosWem
akW\wnoĞci SroWromEin\, SowodXMe on Sodw\Īszenie SoziomX
SroWromEin\ o  8d/ w sWosXnkX do allela A, dlaWego sam SrawdoSodoEnie nie SowodXMe wzrosWX r\z\ka w\sWąSienia zakrzeSic\ So w\klXczeniX nosicieli, X kWyr\cK MednoczeĞnie w\sWĊSXMe
allel 20210A >1@ 3ozosWaMe Wo w zgodzie z nasz\mi oEserwacMami, gdzie w grXSie EadaneM MednoczeĞnie odnoWowaliĞm\ w\Īszą
czĊsWoĞü w\sWĊSowania zmXWowanego allela 20210A oraz allela
W\SX dzikiego 19911A. 7aEela , oraz ,, 
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