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Abstrakt 

Vzácná onemocnění představují heterogenní skupinu více než ~7000 různých onemocnění, která 

postihují 3,5–5,9 % celosvětové populace. Většina vzácných onemocnění je genetických, ale 

kauzální geny jsou známy jen u některých z nich. Řada pacientů se vzácným onemocněním zůstává 

bez diagnózy, která je klíčová pro genetické poradenství, prevenci a léčbu. S rozvojem nových 

metod analýzy genomu, klesající cenou sekvenování a rostoucími znalostmi o lidském genomu byl 

nastolen nový koncept identifikace onemocnění podmiňujících genů, založený na porovnávání 

genetické variability pacienta s genetickou variabilitou běžné populace. Tato disertační práce 

popisuje nové metody sekvenace genomu (NGS), bioinformatickou analýzu získaných dat a jejich 

využití ve studiu molekulární podstaty vzácných, geneticky podmíněných onemocnění. Tyto 

postupy vedly k určení a charakterizaci kauzálních genů a genových mutací u autosomálně 

dominantního tubulointersticiálního onemocnění ledvin (SEC61A1, MUC1), autosomálně 

dominantní neuronální ceroidní lipofuscinózy (CLN6, DNAJC5), neurodegenerativního 

onemocnění neznámé etiologie (VPS15), Akadské varianty Fanconiho syndromu (NDUFAF6) 

a spinální svalové atrofie (SMN1). Zavedením nových metod analýzy genomu se zvýšila 

diagnostická výtěžnost vzácných onemocnění z původního 1 % na 50 %.  

 

Klíčová slova: vzácná onemocnění, nové metody sekvenace genomu, bioinformatická analýza 

 

 

Abstract 

Rare diseases represent a heterogeneous group of more than ~7000 different diseases, affecting 3,5-

5,9% of the global population. Most rare diseases are genetic, but causal genes are known only in 

some of them. Many patients with rare diseases remain without a diagnosis, which is crucial for 

genetic counseling, prevention, and treatment. With the development of new methods of genome 

analysis, decreasing cost of sequencing, and increasing knowledge of the human genome, a new 

concept for identifying disease-causing genes was established. It is based on comparing the patient's 

genetic variability with the genetic variability of the general population. This dissertation describes 

next-generation sequencing technologies (NGS), bioinformatic analysis of acquired data and their 

applications in the elucidation of molecular underpinnings of rare genetic diseases. These 

procedures have led to the identification and characterization of causal genes and gene mutations in 

autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (SEC61A1, MUC1), autosomal dominant 

neuronal ceroid lipofuscinosis (CLN6, DNAJC5), neurodegenerative disease of unknown etiology 

(VPS15), Acadian variant of Fanconi syndrome (NDUFAF6) and spinal muscular atrophy (SMN1). 

The application of novel genome analysis techniques increased the diagnostic yield of rare diseases 

from the original 1 % to 50 %. 

 

Key words: rare diseases, next-generation sequencing, bioinformatics analysis 
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1 Úvod 

Tato disertační práce se zabývá studiem molekulární podstaty vzácných, geneticky podmíněných 

onemocnění. Identifikace kauzálních genů a mutací podmiňujících vzácná onemocnění byla dříve 

založena na postupech biochemické genetiky, pozičního klonování, funkčního klonování, 

genetického mapování a později i technologiích DNA čipů. Diagnostická výtěžnost těchto postupů 

byla pouhé 1 %. Většina pacientů se vzácným onemocněním tak zůstávala bez diagnózy, která je 

klíčová pro genetické poradenství, prevenci a léčbu.  

V roce 2010 jsme začali v  laboratoři pro studium vzácných nemocí na Klinice dětského 

a dorostového lékařství (KDDL; v té době ještě Ústav dědičných metabolických poruch) 1. lékařské 

fakulty UK a VFN využívat nových metod sekvenace genomu (NGS, Next-Generation 

Sequencing), čímž se kompletně změnil metodický přístup studia vzácných onemocnění.  

Ve své disertační práci prezentuji využitelnost a limity NGS na příkladech odhalování 

molekulární podstaty několika vybraných vzácných onemocnění.   

 

1.1 Vzácná onemocnění a význam jejich studia 

Vzácná onemocnění představují heterogenní skupinu více než ~7000 různých onemocnění, která 

postihují 3,5–5,9 %  celosvětové populace, což dohromady představuje ~300 miliónů lidí 

(Nguengang Wakap et al., 2019). V Evropské unii je vzácné onemocnění definováno jako 

onemocnění s výskytem nižším než 50 na 100 000 obyvatel (European Union, 2000), zatímco 

v USA jako onemocnění postihující méně než 200 000 lidí v zemi (Federal Food, Drug, 1983). 

Vzácná onemocnění jsou často chronická, závažná a život ohrožující či beroucí. Až 70 % 

vzácných onemocnění postihuje pacienty v dětském věku, z nichž 30 % umírá před pátým rokem 

života (The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2019). Až 72 % vzácných onemocnění je 

genetického původu (Nguengang Wakap et al., 2019), nicméně kauzální geny nebyly u mnohých 

z nich stále určeny. Neznalost diagnózy a příčiny onemocnění snižuje nejen kvalitu života pacientů, 

ale ovlivňuje významně i kvalitu života jejich rodin.  

Určení kauzálních genů a vysvětlení jejich biologické funkce je základním předpokladem přesné 

klasifikace studovaného onemocnění a východiskem pro cílenou DNA diagnostiku, kvalifikované 

genetické poradenství, prevenci a případně aplikaci či vývoj cílených terapeutických postupů. 

Základní výzkum vzácných onemocnění dále poskytuje unikátní biologické modely umožňující 

identifikaci a definici kandidátních genů a efektivní studium základních patofyziologických 

procesů v lidských buňkách, tkáních, metabolických a regulačních dráhách účastnících se rozvoje 

komplexních onemocnění.   

 

2 Technologie a metody 

2.1 Sekvenační technologie 

Zásadním milníkem ve studiu vzácných onemocnění byl rok 1977, kdy byly nezávisle na sobě 

vyvinuty dvě odlišné metody sekvenace DNA – Sangerova enzymatická metoda (Sanger et al., 

1977) a Maxam-Gilbertova chemická metoda (Maxam and Gilbert, 1977). Jednalo se o sekvenační 

metody první generace (FGS, First Generation Sequencing). Tyto metody, poprvé v historii, 

umožnily zkoumání genetické informace všech živých organismů. Sekvenovaly se geny, genomové 

oblasti a nakonec i celé genomy, včetně toho lidského, který byl dokončen v roce 2003. Jeho 

přečtení trvalo 13 let a stálo 2,7 biliónů dolarů (International Human Genome Sequencing 

Consortium, 2004; Lander et al., 2001). Limitacemi těchto technologii je vysoká cena, nízká 

kapacita sekvenování a možnost číst maximálně stovky vzorků najednou o délce ~1000 párů bází 

(bp). Z těchto důvodů došlo k rozvoji NGS, které jsou díky masivní paralelizaci výrazně levnější 

a rychlejší. V jednom běhu jsou čteny až miliardy molekul. Existují dva typy NGS metod. První z 
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nich jsou metody vyžadující předchozí amplifikaci čtených fragmentů, jejichž délkový limit je 

v závislosti na použité platformě 35–500 bp. Protože je délka čtených fragmentů kratší než 

u Sangerova sekvenování, říká se těmto metodám také sekvenování krátkých čtení, nebo také 

sekvenační metody druhé generace (SGS , Second Generation Sequencing). Třetí generací 

sekvenování (TGS, Third Generation Sequencing) jsou metody, které nevyžadují předchozí 

amplifikaci vstupního materiálu. Umožňují čtení jednotlivých molekul o délce až miliónů bází 

v reálném čase. Názvosloví a dělení jednotlivých sekvenačních metod není v literatuře 

jednoznačné. Obrázek 1 shrnuje názvosloví použité v této disertační práci.  

 

 

Obrázek 1: Schéma zobrazující dělení sekvenačních technologií. Členění podle generace sekvenování: 

FGS, NGS, SGS, TGS. Základní sekvenační principy: SBS (Sequencing By Synthesis), SBL (Sequencing 

By Ligation), CRT (Cyclic Reversible Termination), SNA (Single Nucleotide Addition) a konkrétní 

sekvenační platformy firem Illumina, 454, Ion Torrent, BGI, Helicos, Oxford Nanopore, Pacific 

Biosciences a platforma SOLiD. Zelené ohraničení – platformy, které jsem v průběhu svého doktorského 

studia využila. Šedá výplň – platformy, které se již nevyužívají a nejsou komerčně dostupné.   

 

2.1.1 Nové metody sekvenace genomu - NGS 

Základní princip všech v současnosti rozšířených NGS sekvenátorů je velmi podobný. Zahrnuje 

přípravu knihovny a sekvenaci. Volitelným krokem je selektivní obohacení DNA knihovny o 

vybrané úseky genomu. Konkrétní detaily jednotlivých kroků se liší v závislosti na zvolené 

sekvenační platformě.  

 

2.1.1.1.1 Příprava knihovny 

V první fázi přípravy knihovny je potřeba vstupní materiál naštěpit na kratší fragmenty. Pro 

štěpení se využívají metody mechanické, enzymatické  a chemické. Následuje enzymatická 

úprava konců a ligace adaptorů. Existuje několik různých typů knihoven. Knihovna fragmentová, 

kterou je možné sekvenovat buď jen z jedné strany (single-end), nebo z obou stran (pair-end) 

a knihovna, kdy fragment nejprve cirkularizujeme a poté čteme oba původní konce najednou (mate-
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pair). DNA knihovna  je následně amplifikována pomocí PCR. V případě TGS je vynechán krok 

štěpění a amplifikace.  

Ač je možné sekvenovat celé genomy, je mnohdy finančně i časově výhodné zaměřit se pouze 

na určité konkrétní oblasti. Pro selektivní obohacení DNA knihovny o vybrané úseky genomu 

(cílené sekvenování, sequence capture, target capture) je možné využít standardní PCR, Long-

range PCR (LR-PCR) a hybridizační metody. Metody obohacení založené na hybridizaci jsou 

nejvhodnější metodou pro cílené NGS sekvenování, protože mohou cílit až na tisíce různých oblastí, 

nedochází k zanášení chyb tak, jako u PCR a poskytují dobrou reprodukovatelnost (Mamanova et 

al., 2010). Mezi nejčastější aplikace patří exomové sekvenování (Ng et al., 2009), kdy se sekvenují 

všechny kódující oblasti genomu (exony) a panelové sekvenování, při kterém se sekvenuje 

vybraný set několika desítek až tisícovek genů, či jejich exonů.  

 

2.1.1.1.2 Sekvenování  

V průběhu svého doktorského studia jsem využila sekvenačních technologií SOLiD, Illumina, 

Oxford Nanopore a Pacific Biosciences.  

SOLiD sekvenování (Valouev et al., 2008) pracuje na principu sekvenování ligací (SBL), které 

je založené na cyklické hybridizaci fluorescenčně značených krátkých oligonukleotidových prób, 

které jsou DNA ligázou připojovány vždy k předchozí próbě. Následně dochází k uvolnění 

fluoroforu, který odpovídá specifickým bázím na určitém místě próby. Výhodou tohoto systému je 

nízká chybovost čtení. Naopak nevýhodou je krátká délka čtení (maximálně 75 bází) a časová 

náročnost ligačních cyklů. Z těchto důvodů byl vývoj sekvenátorů SOLiD ukončen.   

V současnosti nejrozšířenější sekvenační platformou jsou sekvenátory firmy Illumina (Bentley 

et al., 2008).  Pracují na principu sekvenování syntézou pomocí cyklické reverzibilní terminace. 

Dochází k postupnému začleňování nukleotidů, jejichž 3´- OH konce jsou chemicky inaktivované, 

aby během cyklu nedošlo k inkorporaci více než jedné báze. Fluorescenční signál inkorporovaných 

nukleotidů je v jednotlivých shlucích detekován pomocí laserového paprsku a zaznamenán citlivou 

kamerou. Následuje odstranění fluorescenční značky a odblokování 3′ konce. Výhodou je vysoká 

přesnost čtení a vysoká kapacita sekvenátorů. Maximální délka čtení je 300 bp. 

Sekvenátory firmy Oxford Nanopore Technologies (ONT) pracují na principu nanopórového 

sekvenování (Clarke et al., 2009). Sekvenační cela sestává z dvou komor naplněných iontovým 

roztokem a oddělených membránou, ve které jsou zasazeny proteinové póry. Aplikace napětí 

způsobuje iontový tok, díky kterému jsou jednotlivé molekuly translokovány skrz póry. Při 

translokaci jednotlivých bází pórem dochází ke specifickým změnám elektrického proudu, které 

jsou pro každý jednotlivý nanopór snímány, zaznamenávány a následně je odečítána sekvence 

procházející molekuly. Výhodou této technologie je, že délkový limit je dán délkou molekul 

v sekvenační knihovně a umožňuje čtení o délce > 2 Mb (Payne et al., 2019). Naopak nevýhodou 

této technologie je vysoká chybovost čtení jednotlivých molekul (~15 %) 

Sekvenátory firmy Pacific Biosciences (PacBio) využívají sekvenační technologie SMRT 

(Single-Molecule Real-Time, Eid et al., 2009), která funguje na principu sekvenování syntézou. 

Chybovost čtení jednotlivých molekul je vysoká, přibližně 13 %. Pro kratší fragmenty je možné 

využít přesnějšího módu sekvenování, které využívá toho, že DNA knihovna je cirkulární a 

polymeráza může číst templát několikrát dokola, čímž se zvyšuje přesnost čtení. Při ~25 cyklech je 

přesnost čtení srovnatelná s přesnosti čtení na sekvenátorech firmy Illumina. Délkový limit této 

technologie je dán procesivitou polymerázy. Půměrná délka získaných čtení je 10–16 kb (Ardui et 

al., 2018), což je až o dva řády více než u SGS.   

 

2.2 Nový koncept identifikace onemocnění podmiňujících genů 

S rozvojem a rozšířením SGS, klesající cenou sekvenování a rostoucími znalostmi o lidském 

genomu, byl nastolen nový koncept identifikace onemocnění podmiňujících genů, založený buď 

na porovnávání genomových sekvencí  jedinců (postižení vs. zdraví) nebo na porovnávání 
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genomových sekvencí mezi tkáněmi (nádorová vs. normální). Již se nesoustředíme na konkrétní, 

malé části genomu tak jako dříve (metody pozičního a funkčního klonování), ale čteme genom celý 

(či jeho velkou část) a ten porovnáváme s genomy zdravých lidí/tkání a hledáme vzácné varianty 

ve funkčně důležitých oblastech genomu, které by mohly vysvětlit studovaný fenotyp. Tento přístup 

vedl k určení nových kauzálních mutací u řady onemocnění. Nicméně u mnoha onemocnění stále 

zůstává jejich molekulární podstata neznámá. Jedním z důvodů je, že mnoho oblastí lidského 

genomu nelze sekvenačními technologiemi první a druhé generace správně analyzovat. Jedná se 

například o vysoce homologní oblasti, oblasti s vysokým obsahem GC či AT bází, repetitivní 

oblasti, expanze tandemových repetic, segmentální duplikace, transpozony či geny mající 

pseudogeny a homologní geny, je obtížné správně určit fázi haplotypu a identifikovat nové mRNA 

izoformy. V některých případech je možné přijít s alternativním bioinformatickým řešením, díky 

kterému je možné ze SGS dat získat požadované informace, ale v jiných případech je potřeba využít 

TGS a jejich výhody dlouhých čtení.  

 

2.3 Bioinformatická analýza sekvenačních dat 

Nedílnou součástí sekvenačních technologií je následné zpracování získaných dat, které probíhá 

na výkonných výpočetních serverech pomocí specializovaným bioinformatickým postupům, které 

mnohdy vyžadují znalost práce v příkazové řádce unixového prostředí, znalost programovacích 

jazyků a schopnost hledání specifických řešení pro jednotlivé projekty. V následujících kapitolách 

představím základní principy bioinformatické analýzy NGS dat, primárně zaměřené na data získaná 

ze sekvenátorů SGS. Budu se věnovat jednak základním krokům bioinformatické analýzy dat, tak 

následně analýzám speciálním.  

 

2.3.1 Základní kroky bioinformatické analýzy 

     Základní bioinformatickou analýzu dělíme na primární, sekundární a terciální (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Bioinformatická analýza dat se dělí na prmární (modrá), sekundární (červená) a terciální 

(zelená). Podrobnosti k jednotlivým krokům popisují následující kapitoly. Převzato z Pereira et al., 2020  
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Primární analýza zahrnuje rekonstrukci sekvencí z detekovaných signálů a jejich uložení do 

textové podoby (tzv. hrubá sekvenační data). Data jsou ve většině případů uložena ve formátu 

FASTQ (Cock et al., 2010), který obsahuje sekvence čtených úseků (A, C, T, G), spolu s číselným 

vyjádřením jejich kvality pomocí Q skóre (Ewing and Green, 1998). Dalším krokem je kontrola 

kvality dat ve FASTQ souborech, přiřazení čtení jednotlivým vzorkům (demultiplexing) a 

volitelný krok ořezání bází (trimming) s nízkou kvalitou a sekvencí odpovídajících adaptorům 

použitých v přípravě knihovny.  

Upravené FASTQ soubory jsou nadále zpracovávány v sekundární analýze, jejímž cílem je 

sestavení sekvencí do původní podoby. To může probíhat buď mapováním (mapping) získaných 

čtení na referenční sekvenci, nebo sestavováním sekvence de novo (není tématem této práce). Cílem 

mapování je přiřadit jednotlivé sekvence z FASTQ souborů ke správným místům referenční 

sekvence. Výsledky jsou uloženy ve formátu SAM (Sequence Alignment/Map; Li et al., 2009), 

převedeny do binární podoby, tzv. BAM formátu (Binary Alignment/Map), setříděny podle 

chromosomální souřadnice a indexovány. Následuje odstranění PCR duplikátů, tedy čtení, která 

mají stejnou sekvenci a délku.  Volitelnými kroky jsou rekalibrace kvality bází a lokální 

zarovnání čtení kolem insercí a delecí. Posledním krokem je detekce variant (variant calling, 

genotypování). V tomto kroku identifikujeme všechny odchylky, kterými se analyzovaný vzorek 

liší oproti referenční sekvenci. Standardně detekujeme jednonukleotidové polymorfismy (SNPs, 

Single Nucleotide Polymorphisms) a krátké inserce a delece (indely). Výsledky jsou ukládány 

v souboru VCF (Variant Calling Format; Danecek et al., 2011).  

Cílem terciální analýzy je dodat získaným variantám biologický smysl. Je založena na anotaci 

variant ve VCF souboru pomocí informací z rozličných biologických databází, které jsou následně 

využity pro filtrování a prioritizaci kandidátních variant.  Výsledkem sekvenování jsou desítky 

(exom) až stovky (genom) tisíc variant  a většinou pouze jedna či několik z nich jsou kauzální. 

Abychom určili kauzální variantu, filtrujeme varianty na základě genotypu odpovídajícímu 

danému modelu dědičnosti, kvality genotypu, efektu varianty na sekvenci proteinu, populační 

frekvence varianty, konzervovanosti, biologické funkce genu a dalších informací. Následně 

prioritizujeme ty varianty, které svou biologickou funkcí odpovídají klinickým projevům pacienta, 

laboratorním vyšetřením, údajům z literatury a databází a mohly by být tedy kauzální. U každé 

kandidátní varianty je vhodné ověřit její kvalitu a sekvenční kontext vizualizací namapovaných 

čtení (BAM soubor) v prohlížeči genomických variant. Vybrané kandidátní varianty jsou následně 

validovány pomocí funkčních studií, metodami in silico, in vitro a in vivo.  

 

2.3.2 Speciální analýzy z NGS dat druhé generace 

Předchozí kapitola popisovala základní kroky bioinformatické analýzy SGS dat. Nicméně 

získaná sekvenační data se dají využít i k analýzám, které jsou/byly primárně prováděny pomocí 

jiných metod. Jedná se například o vazebnou analýzu a homozygotní mapování, které byly dříve 

prováděny analýzou polymorfních genetických markerů získaných například pomocí  štěpení 

restrikčními endonukleázami, PCR či technologií DNA čipů. V případě analýzy ze SGS dat 

využíváme jako genetické markery SNPs. Dále se jedná o detekci změn genové dávky, která se 

provádí pomocí technologií DNA čipů a o detekci expanzí tandemových repetic, která se provádí 

metodou short-repeat PCR (Morling, 1998), nebo Southern blot. V případě analýzy ze SGS dat 

vycházíme ze souboru BAM, který musí obsahovat pair-end čtení.  

 

2.3.3 Specifika bioinformatické analýzy NGS dat třetí generace  

Mnoho programů, algoritmů a datových formátů vyvinutých pro SGS není adekvátních pro data 

TGS. Hlavní problém představují dlouhá čtení, vysoká chybovost, chyby specifické pro jednotlivé 

sekvenační platformy a vysoké výpočetní nároky. Dochází k úpravám stávajících programů, 

algoritmů, datových formátů a k vývoji nových bioinformatických přístupů, které umožňují 

z dlouhých čtení získat i informace, které bylo velmi obtížné či nemožné získat z krátkých čtení 

SGS platforem.   
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3 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce bylo využít nových metod analýzy genomu k určení a charakterizaci 

kauzálních genů, genových mutací a genomových změn v případech vzácných geneticky 

podmíněných onemocnění neznámé etiologie a definovat základní biologické a patologické procesy 

podmiňující studované fenotypy.  

 

Dílčí cíle disertační práce:  

 

1. Vývoj a validace metody pro cílené sekvenování genů podmiňujících dědičné metabolické 

poruchy (METABO panel). 

 

2. Identifikace kauzálních genů a mutací u vybraných vzácných geneticky podmíněných 

onemocnění pomocí NGS metod druhé generace (SOLiD, Illumina). 

 

3. Identifikace variant v obtížně analyzovatelných oblastech genomu pomocí NGS metod druhé 

a třetí generace (SOLiD, Illumina, Oxford Nanopore, PacBio).  

 



 

11 

 

4 Výsledky a komentář k vybraným publikovaným pracím 

 

Obrázek 3: Přehled sekvenačních technologií využívaných v laboratoři pro studium vzácných nemocí 

KDDL, 1.LF UK a VFN. Rok označuje, kdy jsme danou technologii začali využívat. FGS – první 

generace sekvenování, SGS – druhá generace sekvenování, TGS – třetí generace sekvenování. Čtverce 

označují typ sekvenování - sekvenování PCR amplikonů, panelové sekvenování, exomové sekvenování 

a genomové sekvenování. „+“ značí úspěšně vyřešené případy, „-“ značí případy nevyřešené, „x“ 

značí, že panelové sekvenování již ve výzkumu nevyužíváme – hodí se pro diagnostiku. Ref: uvádí odkaz 

na publikace v kapitole  8 - Seznam publikací doktoranda (zelené písmo), které jsou  v přípravě (šedé 

písmo). Barva ohraničení čtverce odpovídá jednotlivým cílům práce – cíl1 (oranžová), cíl2 (fialová), cíl 

3 (modrá). Šedé ohraničení značí výhled do budoucnosti. 



 

12 

 

4.1 Cíl 1) Vývoj a validace metody pro cílené sekvenování genů 
podmiňujících dědičné metabolické poruchy (METABO panel) 

V rámci grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy (1402213), jsme vyvinuli 

a validovali metodu cíleného sekvenování všech doposud známých genů podmiňujících dědičné 

metabolické poruchy (DMP) a dále všech jaderně kódovaných mitochondriálních genů.  

Sekvence regulačních a kódujících oblastí jednotlivých vybraných genů byly získány z databáze 

UCSC Genome Browser (Kent et al., 2002). Koordináty cílených sekvencí byly zaslány k pilotnímu 

návrhu oligonukleotidové knihovny pro cílené obohacení DNA pomocí obohacovacího kitu Roche 

Nimblegen SeqCap EZ Choice Library. Námi navržená knihovna cílí oblast lidského genomu o 

rozsahu 6,88 Mb. Úspěšnost pilotního návrhu knihovny byla hodnocena na základě míry pokrytí 

cílených sekvencí a úspěšnosti detekce známých variant v testovacích vzorcích se známou genovou 

sekvencí. Pro dosažení co nejvyšší míry úspěšnosti detekce známých variant a redukci falešně 

pozitivních variant v testovaných vzorcích byly optimalizovány postupy analýzy sekvenačních dat. 

Námi vyvinutá metoda umožňuje současně vyšetřit celkem 3616 genů u mnoha pacientů najednou, 

za cenu ~5000 Kč na jeden vzorek.  

Pomocí této metody jsme provedli sekvenaci u 185 vzorků od pacientů s podezřením na některou 

z DMP či na poruchu mitochondriálního energetického metabolismu. U 15 % vzorků byly nalezeny 

kauzální mutace a byla určena přesná diagnóza, což je nezbytným krokem ke kvalifikovanému 

poradenství, prevenci a případné léčbě. U 40 % vzorků jsme nalezli nové kandidátní mutace, jejichž 

kauzalitu bylo nutné funkčně ověřit. U 45 % vzorků nebyla nalezená žádná kandidátní mutace. 

V následujících kapitolách uvádím dva konkrétní příklady, ve kterých jsme využili kombinace 

cíleného sekvenování genů METABO panelem a exomového sekvenování při identifikaci 

kauzálních variant u autosomálně dominantního tubulointersticiálního onemocnění ledvin a adultní 

neuronální ceroidní lipofuscinózy. 

 

4.1.1 Autosomálně dominantní tubulointersticiální onemocnění ledvin - SEC61A1                  

Bolar NA, Golzio C, Živná M, et al (2016) Heterozygous Loss-of-Function SEC61A1 

Mutations Cause Autosomal-Dominant Tubulo-Interstitial and Glomerulocystic Kidney 

Disease with Anemia. Am J Hum Genet 99:174–187. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.05.028 

*** 

Autosomálně dominantní tubulointersticiální onemocnění ledvin (ADTKD) sestává ze skupiny 

genetických onemocnění charakterizovaných renálně tubulárními a intersticiálními abnormalitami, 

vedoucími k progresivnímu renálnímu selhání vyžadujícími dialýzu a transplantaci ledvin (Bleyer 

et al., 2017; Devuyst et al., 2019; Eckardt et al., 2015). ADTKD jsou způsobeny mutacemi 

v různých jaderných genech zahrnujících MUC1, UMOD, HNF1B, REN, DNAJB1, NPHP1 

a mitochondriální DNA. U mnoha případů ADTKD zůstává genetická příčina neznámá.  

V tomto článku prezentujeme případ dvou rodin s ADTKD, vrozenou anémiím, dysplastickými 

ledvinami s cystami, tubulární atrofií a sekundární glomerulární sklerózou.  

U první rodiny jsme pomocí parametrické vazebné analýzy identifikovali kandidátní oblast 

o velikosti 32 Mb, chr3:120000–152000 (hg19), která zahrnovala 357 genů. Provedli jsme exomové 

sekvenování probanda a zaměřili se na vzácné, kódující a nesynonymní varianty. V oblasti 

vymezené vazebnou analýzou jsme nalezli kandidátní variantu c.553A>G (p.Thr185Ala) v exon 7 

genu SEC61A1, která byla predikována jako patogenní a segregovala v rodině s fenotypem.   

Abychom prokázali kauzalitu mutace, provedli jsme  pomocí METABO panelu screening 

dalších pacientů s ADTKD. Celkem jsme vyšetřili 46 nepříbuzných jedinců. U jednoho z nich jsme 

nalezli vzácnou konzervovanou heterozygotní variantu měnící smysl kodónu c.200T>G 

(p.Val67Gly) v SEC61A1 a segregující s onemocněním v rodině probanda. 
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SEC61A1 kóduje alfa podjednotku heterotrimetrického kanálu SEC61. Je součástí savčího 

translokonu, který umožňuje transport translatovaných proteinů mezi cytoplazmou a lumen 

endoplazmatického retikula (ER). In silico predikce strukturálního a funkčního dopadu variant 

v SEC61 prokázala, že obě dvě varianty se nacházejí v konzervovaných oblastech translokonu.  

Funkční význam variant byl prokázán změnou lokalizace mutovaných proteinů v tkáňových 

kulturách a ledvinných biopsiích pacientů, defekty při vývoji nefronů v in vivo modelu embryí dánia 

pruhovaného a zvrácením nefrotického fenotypu po komplementaci pomocí wild-tpe mRNA.  

Prokázali jsme, že obě dvě mutace funkčně ovlivňují důležitou konzervovanou část SEC61A1 

a vedou k defektu translokace proteinů přes membránu endoplazmatického retikula, což má za 

následek rozvoj fenotypu ADTKD. 

 

4.1.2 Adultní neuronální ceroidní lipofuscinózy – ANCL Konsorcium 

Berkovic SF, Staropoli JF, Carpenter S, et al (2016) Diagnosis and misdiagnosis of adult 

neuronal ceroid lipofuscinosis (Kufs disease). Neurology 87:579–84. doi: 

10.1212/WNL.0000000000002943 

*** 

Neuronální ceroidní lipofuscinózy (NCL) jsou heterogenní skupinou vzácných, geneticky 

podmíněných neurodegenerativních onemocnění. U NCL dochází k intralysosomálnímu střádání 

materiálu jak v buňkách nervového systému, tak i v periferních tkáních, což vede k neurodegeneraci 

a rozvoji neurologických obtíží. Podle věku nástupu onemocnění dělíme NCL na infantilní, pozdně 

infantilní, časně juvenilní, juvenilní a adultní formy. Adultní formy NCL (ANCL, Kufsova choroba) 

onemocnění jsou na rozdíl od dětských forem NCL velmi obtížně diagnostikovatelné, diagnóza je 

povětšinou stanovena až post mortem. I přesto, že byla identifikována řada kauzálních genů (CLN6, 

CTSF, PPT1, CLN5, GRN, ATP13A2 a DNAJC5), zůstává mnoho pacientů s ANCL bez správné 

diagnózy. Z tohoto důvodu bylo založeno ANCL Gene Discovery Consortium (Konsorcium), jehož 

je naše laboratoř součástí. Konsorcium vypracovalo diagnostická kritéria, podle kterých dělí 

pacienty na základě klinických a patologických nálezů do několika skupin: jednoznačná, 

pravděpodobná, možná a vyloučená diagnóza ANCL. Ze 47 shromážděných vzorků od pacientů 

bylo určeno 5 jako jednoznačných, 2 pravděpodobné a 9 možných. U 31 pacientů byla diagnóza 

ANCL vyloučena a následně byla u 10 z nich diagnostikováno onemocnění jiné.   

U 14 pacientů s jednoznačnou, pravděpodobnou a možnou ANCL jsem provedli vyšetření 

známých ANCL genů (CLN6, CTSF, DNAJC5, GRN a PPT1) pomocí Sangerova sekvenování  

a/nebo cílené sekvenování za použití METABO panelu a/nebo exomové sekvenování. Pouze 

u jednoho pacienta se nám podařilo odhalit genetickou příčinu onemocnění, kterou byly dvě složeně 

heterozygotní varianty v genu CLN6.  

Obtížnost diagnostiky ANCL je dána několika faktory: vzácností onemocnění, variabilitou 

klinických příznaků a obtížností odlišení abnormálního lipopigmentu charakteristického pro ANCL 

od normálního lipofuscinu, k jehož akumulaci dochází se stoupajícím věkem. V této studii jsme 

zjistili, že >1/3 případů byla špatně diagnostikována jako ANCL. U případů určených jako 

jednoznačná, pravděpodobná a možná ANCL jsme genetickou příčinu odhalili pouze u jednoho 

pacienta.  

Souhrnné výsledky jsou součástí publikace uvedené v záhlaví této kapitoly.  Po vydání této 

publikace se nám podařilo identifikovat genetickou příčinu u dalších 3 pacientů. Kauzálními 

variantami byly: 30 bp inzerce v genu DNAJC5 (viz. kapitola 4.2.1), expanze tandemových repetic 

v genu ATN1 způsobující Dentato-rubro-palido-luysiánskou atrofii a expanze tandemových repetic 

v genu  C9orf72 (van den Ameele et al., 2018).  
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4.2 Cíl 2) Identifikace kauzálních genů a mutací u vybraných vzácných 
geneticky podmíněných onemocnění pomocí NGS metod druhé 
generace (SOLiD, Illumina) 

4.2.1 Adultní neuronální ceroidní lipofuscinóza – DNAJC5 

Jedličková I, Cadieux-Dion M, Přistoupilová A, et al (2020) Autosomal-dominant adult 

neuronal ceroid lipofuscinosis caused by duplication in DNAJC5 initially missed by Sanger 

and whole-exome sequencing. Eur J Hum Genet. doi: 10.1038/s41431-019-0567-2 

*** 

V této publikaci prezentujeme případ jedné z rodin zmiňovaných v souhrnném ANCL článku 

(kapitola 4.1.2), která byla Konsorciem klasifikovaná jako pravděpodobná ANCL s dominantní 

dědičností. U dvou postižených bratrů bylo provedeno exomové sekvenování. Vzhledem 

k autosomálně dominantnímu modelu dědičnosti jsme hledali vzácné heterozygotní varianty u obou 

bratrů, které měly pokrytí ≥ 10 čtení. Nenalezli jsme žádnou funkčně relevantní kandidátní variantu. 

Při opětovné analýze výsledků jsme snížili filtrovací kritéria a hledali jsme varianty s pokrytím  ≥ 

5. Odhalili jsme 30 bp duplikaci ve čtvrtém exonu genu DNAJC5,  

chr20:g.62562252_62562281dup (hg19); NM_025219.2:c.370_399dup (p.(Cys124_Cys133dup)). 

Tato varianta při inspekci BAM souboru v prohlížeči IGV nebyla zobrazena. Pro zobrazení varianty 

bylo klíčové mít v IGV prohlížeči zapnuté zobrazení soft-clipped bází (View>Preferences>Filter 

and Shading Options> Show soft-clipped bases), které vede k vizualizaci konců čtení, které 

nemapují na referenční sekvenci v plné délce a jsou tzv. zastřihnuty (clipping). Tato varianta byla 

potvrzena pomocí modifikovaného PCR protokolu a následného Sangerova sekvenování.  

DNAJC5 kóduje cystein-string protein alpha (CSPα), který obsahuje centrální konzervovanou, 

na cystein bohatou doménu (CSD). Palmitoylace cysteinů umožňuje zakotvení CSPα do synaptické 

membrány (Chamberlain and Burgoyne, 1998; Greaves et al., 2008; Greaves and Chamberlain, 

2006), které je zásadní pro fúzi a recyklaci synaptických váčků. Pomocí in silico analýzy jsme 

zjistili, že nalezená duplikace se nachází právě v této doméně, zvyšuje její hydrofobicitu a mění její 

palmitoylaci. 

Význam varianty na funkci proteinu byl potvrzen změnou lokalizace mutovaného proteinu 

v kulturách neuronálních buněk, nepřítomností palmitoylované formy CSPα a tvorby 

vysokomolekulárních nerozpustných agregátů zjištěných metodou Western blot.  

Potvrdili jsme, že nalezená varianta Cys124_Cys133dup v genu DNAJC5 vede k duplikaci 

centrálního motivu CSD domény, ovlivňuje na palmitoylaci závislé třídění CSPα v kulturách 

nervových buněk a je příčinou ANCL u této rodiny.  

 

4.2.2 Neurodegenerativní onemocnění neznámé etiologie - VPS15 

Gstrein T, Edwards A, Přistoupilová A, et al (2018) Mutations in Vps15 perturb neuronal 

migration in mice and are associated with neurodevelopmental disease in humans. Nat 

Neurosci 21:207–217. doi: 10.1038/s41593-017-0053-5 

*** 

V tomto článku prezentujeme případ chlapce s progresivním neurodegenerativním 

onemocněním neznámé etiologie, které se projevovalo hypotonií, hypotrofií, atrofií mozku 

a epilepsií s pozdním nástupem.  Chlapec zemřel v 19 letech v důsledku dýchacího selhání.  

Provedli jsme exomové sekvenování všech členů rodiny (proband, matka, otec a tři zdraví 

sourozenci). Při filtrování jsme se zaměřili na všechny vzácné, protein kódující varianty 

odpovídající možným modelům dědičnosti. Celkem jsme nalezli mutace ve 13 kandidátních genech. 

Bohužel ani jednu z nich jsme nedokázali při současném stavu poznání určit jako kauzální. Přes 

databázi GeneMatcher (Sobreira et al., 2015) se nám podařilo propojit s  dr. Keaysem, který vytvořil 

myší model s mutací v jednom z kandidátních genů, Vps15, která vedla v důsledku narušené 
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neuronální migrace k poruchám mozkových struktur. Kompletní ablace Vps15 vedla k akumulaci 

autofagických substrátů, indukci apoptózy a závažné kortikální atrofii – tedy ke stejnému fenotypu, 

jaký jsme pozorovali u našeho pacienta.  

U našeho pacienta jsme nalezli v genu VPS15 homozygotní mutaci (hg38; 

chr3:130681528A>C), která  vede ke změně vysoce konzervovaného leucinu na arginin 

p.Leu1224Arg uvnitř WD40 domény, části důležité pro folding a stabilitu (Rostislavleva et al., 

2015). Ve fibroblastech pacienta bylo prokázáno snížené množství proteinů VPS15, VPS34 

a BECLIN1, fungujících v jednom komplexu. Množství mRNA nebylo sníženo, což naznačuje, že 

snížené množství proteinů je dáno posttranskripční dysregulací. Dále bylo pozorováno zvýšené 

množství  receptoru p62, což ukazuje na poruchu autofagie (Liu et al., 2016). Vliv mutace 

p.Leu1224Arg byl potvrzen komplementací pomocí wild-type VPS15, po které došlo ke stabilizaci 

množství proteinů BECLIN1 a VPS34.  

Prokázali jsme, že mutace p.Leu1224Arg vede k poruše komplexu VPS15-BECLIN1-VPS34, 

akumulaci substrátů autofagie a je příčinou neurodegenerativního onemocnění u tohoto pacienta. 

 

4.2.3 Akadská varianta Fanconiho syndromu – NDUFAF6 

Hartmannová H, Piherová L, Tauchmannová K, et al (2016) Acadian variant of Fanconi 

syndrome is caused by mitochondrial respiratory chain complex I deficiency due to a non-

coding mutation in complex I assembly factor NDUFAF6. Hum Mol Genet 25:4062–4079. doi: 

10.1093/hmg/ddw245 

*** 

Akadská varianta Fanconiho syndromu (AVFS) se projevuje pouze u Akaďanů, populace 

s efektem zakladatele v Novém Skotsku, Kanadě. AVFS je charakterizované generalizovanou 

dysfunkcí proximálních tubulů vedoucích k pomalu progradujícímu chronickému selhání ledvin, 

spojené s  intersticiální fibrózou plic (Crocker et al., 1997; Wornell et al., 2007). Genetická 

a molekulární podstata tohoto onemocnění je neznámá. 

Provedli jsme retrospektivní studii na 12 pacientech z 8 rodin. Pomocí exomové sekvenování 

a homozygotního mapování u čtyř jedinců z první rodiny jsme určili homozygotní oblasti genomu 

> 2 Mb. Nalezli jsme pouze jednu takovou oblast, chr8:90958422-96960058 (hg19). Sangerovým 

sekvenováním a segregační analýzou u všech členů této rodiny jsme potvrdili její relevanci.  Pro 

určení nekódujících variant v kandidátní oblasti jsme provedli genomové sekvenování u dvou 

postižených na sekvenátoru Illumina HiSeq X Ten s pokrytím 30x. Homozygotní mapování dále 

zúžilo kandidátní oblast na chr8:94423201-96206283 (hg19), která obsahovala 322 variant. Při 

filtrování jsme upřednostnili varianty vzácné, konzervované a  predikované jako škodlivé. Zbyla 

nám pouze jedna kandidátní varianta chr8:96046914T>C, rs575462405, v genu NDUFAF6.  

Varianta se nachází v druhém intronu genu NDUFAF6 (NM_152416.3; c.298-768T>C), 37 bází 

upstream od varianty chr8:96046951A>G (c.298-731A>G), rs74395342), která vytváří nové 

donorové místo sestřihu. In silico analýza předpověděla, že varianta c.298-768T>C vytváří nové 

akceptorové místo sestřihu. Pomocí Sangerova sekvenování jsme prokázali homozygotní stav 

varianty chr8:96046914T>C u postižených jedinců ze všech 8 rodin a absenci této varianty 

v homozygotním stavu u všech zdravých.  

NDUFAF6 kóduje asemblační faktor 6 komplexu I respiračního řetězce NADH dehydrogenázy. 

NDUFAF6 existuje v několika různých izoformách, včetně jedné, která je predikovaná jako 

mitochondriální (McKenzie et al., 2011). Izolovali jsme celkovou RNA z fibroblastů a z plicní 

biopsie pacientů. Produkty reverzní transkripce jsme osekvenovali paralelně na sekvenátoru 

Illumina a pomocí Sangerova sekvenování. Nalezli jsme celkem 10 různých izoforem. Prokázali 

jsme, že rs575462405 ovlivňuje sestřih a syntézu NDUFAF6 izoforem, vede ke ztrátě 

mitochondriální izoformy a následně k poruše tvorby a funkce respiračního komplexu I. Význam 

nalezené mutace pro rozvoj onemocnění byl potvrzen komplementací – po transfekci wild-type 

NDUFAF6 do fibroblastů pacienta došlo k odstranění předchozího enzymového defektu. 
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4.3 Cíl 3) Identifikace variant v obtížně analyzovatelných oblastech genomu 
pomocí NGS metod druhé a třetí generace (SOLiD, Illumina, Oxford 
Nanopore, PacBio) 

4.3.1 Autosomálně dominantní tubulointersticiální onemocnění ledvin – MUC1 

Živná M, Kidd K, Přistoupilová A, et al (2018) Noninvasive Immunohistochemical Diagnosis 

and Novel MUC1 Mutations Causing Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney 

Disease. J Am Soc Nephrol 29:2418–2431. doi: 10.1681/ASN.2018020180 

*** 

ADTKD-MUC1 je dědičné onemocnění způsobené posunovými mutacemi v repetitivním genu 

mucin 1 (MUC1), které v důsledku změny čtecího rámce vedou k syntéze abnormálního, cystein-

bohatého a vysoce bazického proteinu MUC1-fs. Hromadění MUC1-fs v tubulárních buňkách 

ledvin vede k postupné ztrátě tubulárních funkcí a renálnímu selhání, vyžadujícím dialýzu 

a transplantaci ledvin. Věk, ve kterém dochází k renálnímu selhání, je u pacientů různý (17–75 let). 

Předpokládáme, že doba nástupu může souviset s pozicí mutace v rámci genu – tedy čím dříve dojde 

ke změně čtecího rámce, tím více patogenního MUC1-fs vzniká a tím dříve dochází k renálnímu 

selhání.  

Identifikace posunových mutací a určení jejich přesné pozice v rámci genu MUC1 je 

komplikováno několika faktory. Kódující sekvence genu MUC1 obsahuje repetitivní oblast 

sestávající z 25-122 degenerovaných tandemových repetic (VNTR), které jsou 60 bází dlouhé, GC 

bohaté (82 %) a některé z nich obsahují homopolymerní oblast 7 cytosinů. Každá alela je navíc 

jinak dlouhá, protože obsahuje jiný počet tandemových repetic. Kombinace těchto faktorů 

znesnadňuje využití standardních molekulárně-diagnostických a bioinformatických postupů.  

Náš postup pro identifikaci mutací v MUC1 byl založen na obohacení VNTR oblasti MUC1 

z genomové DNA pomocí LR-PCR, sekvenování získaných amplikonů na přístroji Illumina 

HiSeq/NovaSeq a vlastní bioinformatické analýze hrubých sekvenačních dat, ve kterých cíleně 

vyhledáváme posunové mutace. Sekvenci nejvíce konzervovaných oblastí jsme použili jako 

takzvané kotvy. Pokud je vzdálenost mezi dvěma kotvami 3n nukleotidů, nedochází k posunu 

čtecího rámce. Pro nalezení kandidátních repetic nesoucích posunové mutace vyhledáváme čtení, 

ve kterých je vzdálenost mezi dvěma kotvami 3n+1 nebo 3n-2 bází. Pro všechny vzorky (jak 

pacientů, tak zdravých kontrol – wt) poté počítáme procentuální zastoupení těchto kandidátních 

repetic. Pomocí tohoto přístupu se nám podařilo identifikovat pět nových posunových mutací 

u celkem 6 rodin. 

Všechny nalezené mutace byly ověřeny nezávislou metodou. Mutace 28dupA a 26_27insG byly 

ověřeny na Broad Institutu (MIT and Harvard) pomocí eseje, založené na hmotnostní spektrometrii 

a  mutace 1_16dup a 23delinsAT byly ověřeny štěpením PCR amplikonů pomocí restrikčních 

enzymů.  

Pro určení přesné struktury obou alel a určení pozice mutace v rámci VNTR využíváme 

technologii SMRT. Tato unikátní technologie nám dovoluje pročtení celých molekul MUC1 VNTR 

v jednom čtení, včetně homopolymerní oblasti 7 cytosinů a následné určení pozice mutace v rámci 

genu pomocí našich vlastních bioinformatických postupů založených na kolekci skriptů 

naprogramovaných v Bashi a Pythonu. Funkčnost této metody jsme ověřili sekvenací 45 vzorků. 

V současné době sekvenujeme vzorky od dalších kontrol a pacientů s podezřením na ADTKD-

MUC1 a připravujeme výsledky pro publikaci.  
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4.3.2 Spinální svalová atrofie – SMN1 

Ivana Jedličková, Anna Přistoupilová, Lenka Nosková, (XXXX) "Spinal muscular 

atrophy caused by a novel Alu-mediated deletion of exons 2a-5 in SMN1 undetectable 

with routine genetic testing“ Mol Genet Genomic Med n/a:n/a-n/a. (Accepted) 

*** 

Spinální svalové/muskulární atrofie (SMA) jsou skupinou autosomálně recesivních dědičných 

onemocnění postihujících 1 z 8000 novorozenců. Jsou charakterizované progresivní degenerací 

motorických neuronů, vedoucí k ochablosti svalstva a paralýze. Příčinou SMA  jsou bialelické 

mutace v genu SMN1 (survival of motor neuron 1). SMN1 se nachází v komplexní oblasti 5q13, ve 

které také leží homologní pseudogen SMN2 (survival of motor neuron 2), jež se liší od  SMN1 pouze 

v 5 nukleotidech a  vyskytuje se v nula až šesti kopiích  (Crawford et al., 2012).  

V tomto článku prezentujeme pacientku s podezřením na SMA u které standardní diagnostika 

pomocí MLPA analýzy (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification; Mercuri et al., 2018) 

ukázala, že pacientka je nositelkou maternálně zděděné heterozygotní delece SMN1Δ(7-8) a nese 

dvě kopie exonů 7 a 8 genu SMN2. Sangerovo sekvenování kódujících oblastí SMN, vyšetření 

karyotypu, komparativní genomová hybridizace, ani panelové SGS sekvenování genů asociovaných 

s neuromuskulárními onemocněními neodhalilo žádné patologické varianty ani chromosomální 

přestavby, které by vysvětlovaly SMA fenotyp. V této fázi byla pacientka zařazena do projektu 

zaměřeného na nevyřešené případy vzácných onemocnění (NV19-08-00137) řešeného v naší 

laboratoři.  

Sangerovo sekvenování plnodélkových amplikonů SMN transkriptů odhalilo u matky a otce 

transkripty odpovídající SMN1 a SMN2, kdežto u pacientky byl detekován pouze transkript 

odpovídající SMN2. U pacientky a jejího otce byl detekován abnormální zkrácený 600 bp produkt, 

odpovídající SMN1 s deletovanými exony 2 až 5 (SMN1Δ(2a-5)). Pomocí imunodetekce metodou 

Western blot bylo oproti kontrole prokázáno snížené množství SMN proteinu u pacientky (na 

10 %), matky (na 27 %) i otce (na 41 %). Analýza genové dávky pomocí kvantitativní PCR 

potvrdila přítomnost intragenové delece genu SMN1 u pacientky a jejího otce a naznačila 

celogenovou deleci SMN1 u pacientky a její matky. Abychom identifikovali varianty způsobující 

deleci SMN1Δ(2a-5) u pacientky a jejího otce, provedli jsme  SGS sekvenování 4 LR-PCR 

amplikonů pokrývajících celou délku genů SMN. Pomocí SNPs odlišujících SMN1 a SMN2 jsme 

zjistili, že produkt odpovídající intronům 6 a 7 a exonům 7 a 8 (PCR4) byl amplifikován výhradně 

ze SMN2. Tento nález ukázal, že SMN1 je narušen na obou alelách pacientky. Pomocí Alu-

specifického PCR jsme určili rozsah této nové, Alu elementy zprostředkované delece na paternální 

alele jako NC_000005.9:g.70232118-70241095del; NM_000344.3:c.82-2548_723+515del.  

Příčinou SMA u této pacientky je kompletní delece SMN1 na maternální alele a Alu elementy 

zprostředkovaná delece exonů 2a-5 SMN1 na paternální alele.  

 

4.3.3 Onemocnění s neuronálními intranukleárními inkluzemi – NOTCH2NLC  

Ivana Jedlickova, Anna Pristoupilova, Helena Hulkova, (XXXX) CGG repeats in NOTCH2NLC 

are not expanded in a patient with infantile neuronal intranuclear inclusion disease. (In review) 

*** 

Onemocnění s neuronálními intranukleárními inkluzemi (NIID, MIM #603472; 

https://omim.org/) je autosomálně dominantní, pomalu progredující neurodegenerativní 

onemocnění. NIID se podle doby nástupu onemocnění, neurologických symptomů a výsledků 

magnetické reznonance mozku dělí na infantilní (iNIID), juvenilní (jNIID) a adultní (aNIID) (Sone 

et al., 2016; Takahashi-Fujigasaki, 2003). V poslední době bylo diagnostikováno mnoho pacientů 

s aNIID a to díky zavedení efektivní ante-mortem diagnostiky založené na vyšetření kožní biopsie 

(Sone et al., 2016, 2014). Infantilní forma NIID je extrémně vzácné neuropediatrické onemocnění; 

dodnes bylo popsáno pouze sedm iNIID pacientů (Mano et al., 2007; McFadden et al., 2005; Pilson 

et al., 2018). Všech sedm pacientů bylo diagnostikováno post-mortem, na základě nálezu 

https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NV19-08-00137
https://omim.org/entry/603472
https://omim.org/
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neuronálních intranukleárních inkluzí v nervovém systému. Ante-mortem kožní biopsie byla 

provedena pouze u jednoho pacienta a byla negativní (Pilson et al., 2018).  Čtyři nezávislé studie 

nedávno identifikovaly expanzi repetic v genu NOTCH2NLC jako kauzální u familiálních 

a sporadických případů (>130 pacientů) s aNIID a jNIID (Deng et al., 2019; Ishiura et al., 2019; 

Sone et al., 2019; Tian et al., 2019). Žádná z těchto studií nezahrnovala pacienty infantilní.  

V naší laboratoři jsme stanovili diagnózu iNIID u 7 letého pacienta pomocí post-mortem 

neuropatologické analýzy. Ante-mortem kožní biopsie byla negativní. Provedli jsme LR-PCR 

repetitivní oblasti NOTCH2NLC a získané amplikony jsme osekvenovali  pomocí technologie 

SMRT na sekvenátoru Sequel od firmy PacBio. Pomocí vlastní bioinformatické analýzy získaných 

CCS čtení jsme zjistili, že pacient nese na každé alele rozdílný počet repetic: 

AGG(CGG)9(AGG)2CGG/ AGG(CGG)15(AGG)2CGG. Počet repetic odpovídá hodnotám 

zjištěným u naší zdravé kontroly i u dříve reportovaných zdravých jedinců (Deng et al., 2019; 

Ishiura et al., 2019; Sone et al., 2019; Tian et al., 2019). Dále jsme provedli celogenomové 

sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq, nicméně se nám nepodařilo určit žádnou konkrétní 

kandidátní variantu, u které bychom mohli provést funkční studie.  

Naše výsledky naznačují, že NIID může být geneticky heterogenním onemocněním a při 

diagnostice pacientů s iNIID může docházet k falešně negativním výsledkům v důsledku 

nepřítomnosti neuronálních intracelulárních inkluzí v kožní biopsii a vyloučením expanze repetic 

v genu NOTCH2NLC.  
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5 Souhrn výsledků 

Tato disertační práce představuje využití nových metod analýzy genomu, konkrétně nových 

metod sekvenace genomu druhé a třetí generace, k určení a charakterizaci kauzálních genů, 

genových mutací a genomových změn v případech vzácných geneticky podmíněných onemocnění 

neznámé etiologie a definuje základní biologické a patologické procesy podmiňující studované 

fenotypy. V rámci řešení projektu bylo dále využito již zavedených technik genotypování, 

technologie DNA čipů, vazebné analýzy, homozygotního mapování, analýzy změn počtu kopií a 

analýzy změn genové exprese. Souhrnnými výsledky s ohledem na dílčí cíle disertační práce jsou: 

  

Ad Cíl 1) Vývoj a validace metody pro cílené sekvenování genů podmiňujících dědičné 

metabolické poruchy (METABO panel) a jeho využití při studiu souboru pacientů s podezřením na 

některou z dědičných metabolických poruch či poruchu mitochondriálního energetického 

metabolismu.  

a) Identifikace mutací v genu SEC61A1 jako kauzální příčiny autosomálně dominantního 

tubulointersticiálního onemocnění ledvin (nově pojmenováno jako ADTKD-SEC61A1) u dvou 

rodin pomocí kombinace vazebné analýzy, cíleného sekvenování METABO panelem 

a exomového sekvenování.  Příloha 1a 

b) Vyšetření pacientů s podezřením na adultní neuronální ceroidní lipofuscinózu (ANCL) pomocí 

kombinace cíleného sekvenování METABO panelem a exomového sekvenování. Identifikace 

kauzálních mutací v genu CLN6 u jednoho pacienta a vyloučení mutací ve známých ANCL 

genech u 13 pacientů. Příloha 1b 

 

Ad Cíl 2) Identifikace kauzálních genů a mutací u vybraných vzácných geneticky podmíněných 

onemocnění pomocí NGS metod druhé generace (SOLiD, Illumina).  

a) Identifikace kauzální mutace v genu DNAJC5 u rodiny s ANCL pomocí exomového 

sekvenování. U této rodiny byly mutace v DNAJC5 prvotně vyloučeny Sangerovým 

sekvenováním (v důsledku preferenční amplifikace krátké alely) a neodhaleny při první analýze 

exomových dat (nízké pokrytí a chybné nastavení prohlížeče genomických variant). Příloha 2a 

b) Identifikace kauzálního genu VPS15 u neurodegenerativního onemocnění neznámé etiologie 

pomocí exomového sekvenování. Příloha 2b 

c) Identifikace kauzální nekódující mutace v  genu NDUFAF6, a objasnění mechanismu vzniku 

Akadské varianty Fanconiho syndromu pomocí kombinace metod exomového a genomového 

sekvenování, homozygotního mapování a sekvenování transkriptů. Příloha 2c 

 

Ad Cíl 3) Identifikace variant v obtížně analyzovatelných oblastech genomu pomocí NGS metod 

druhé a třetí generace (SOLiD, Illumina, Oxford Nanopore, PacBio).  

a) Vývoj a aplikace bioinformatických postupů pro identifikaci a lokalizaci mutací v repetitivní 

oblasti genu MUC1, způsobujících ADTKD-MUC1. Identifikace pěti nových posunových 

mutací pomocí amplikonového sekvenování na sekvenátoru Illumina a speciální 

bioinformatické analýzy. Příloha 3a 

b) Identifikace delecí na obou alelách genu SMN1 u pacientky se spinální svalovou atrofií, u které 

byla pomocí standardní MLPA diagnostiky identifikována pouze mutace na maternální alele. 

Bylo využito amplikonového sekvenování gDNA a transkriptů, kvantitativní PCR, a Alu-

specifického PCR. Příloha 3b 

c) Vyloučení expanze tandemových repetic v genu NOTCH2NLC u onemocnění s neuronálními 

intranukleárními inkluzemi pomocí amplikonového sekvenování technologií SMRT. 

Příloha 3c   
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6 Praktický význam dosažených výsledků 

Moje práce významně přispěla k zavedení nových metod analýzy genomu v laboratoři pro 

studium vzácných nemocí Kliniky dětského a dorostového lékařství na 1. lékařské fakultě UK 

a VFN. Konkrétně jsem se podílela na zavedení nových metod sekvenace genomu druhé a třetí 

generace (platformy SOLiD, Illumina, PacBio a Oxford Nanopore), bioinformatické analýze, 

interpretaci získaných dat a ověřování kandidátních variant. 

Tyto postupy byly využity ve více než 30 projektech (nejen u vzácných onemocnění) a vedly 

k určení a charakterizaci kauzálních genů, genových mutací a genomových změn u autosomálně 

dominantní tubulointersticiální onemocnění ledvin ADTKD-SEC61A1 (příloha 1a) a ADTKD-

MUC1 (příloha 3a), autosomálně dominantní neuronální ceoridní lipofuscinózy (CLN6, příloha 1b 

; DNAJC5, příloha 2a), neurodegenerativního onemocnění neznámé etiologie (VPS15, příloha 2b), 

Akadské varianty Fanconiho syndromu (NDUFAF6,  příloha 2c), spinální svalové atrofie (SMN1, 

příloha 3b), GAPO syndromu (ANTXR1; Stránecký et al., 2013), X-vázané formy hypertrofické 

kardiomyopatie (FHL1; Hartmannova et al., 2013), Oliverova-McFarlaneova syndromu (PNPLA6; 

Kmoch et al., 2015), myoklonické epilepsie (C9orf72; van den Ameele et al., 2018), deficitu 

lipoproteinové lipázy (LPL1; Kolářová et al., 2014), mitochondriálních onemocnění (TK2 a AARS2; 

Mazurova et al., 2017), statinových myopatií (SLCO1B; Neřoldová et al., 2016; Stránecký et al., 

2016) a impulzivního násilí (Vevera et al., 2019).  

Identifikace kauzálních genů a mutací umožnila diagnostiku a prevenci onemocnění s využitím 

metod prenatální a preimplantační diagnostiky. Určení molekulární podstaty onemocnění dále 

přispělo k detailnějšímu porozumění základních biologických a patologických procesů 

podmiňujících studované fenotypy, jejichž pochopení je klíčové pro prevenci, léčbu onemocnění 

a vývoj nových terapeutických postupů. Důsledkem některých studí, bylo vylepšení stávajících 

metod DNA diagnostiky či zavedení metod nových. Před rokem 2011, kdy jsem začala pracovat 

v laboratoři pro studium vzácných nemocí KDDL 1. LF UK a VFN, byla diagnostická výtěžnost 

u vzácných onemocnění pouhé 1 %. Zavedením nových metod analýzy genomu se zvýšila na 50 %.  

Zavedené technologie a postupy dnes tvoří základní instrumentální a metodickou platformu pro 

studium nejen vzácných, ale i komplexních a onkologických onemocnění. Tato platforma je v rámci 

výzkumné infrastruktury Národního centra lékařské genomiky (NCLG, www.ncmg.cz) využívaná 

i dalšími klinickými pracovišti v ČR a ve světě. V rámci NCLG jsme vytvořili veřejně přístupnou 

referenční databáze genetických variant České republiky, která v současné době obsahuje 1055 

vzorků. Tento soubor je dále  rozšiřován s přibývajícím počtem sekvenovaných vzorků 

a  představuje tak významný zdroj   informací a údajů o populačně specifické variabilitě české 

populace.  

  

http://www.ncmg.cz/
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