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Anotace 

Pericentrická inverze chromozomu 9 [inv(9)] malého rozsahu je nejčastější inverzí u 

lidských chromozomŧ. Některé publikace ji povaţují za variantu lidského karyotypu, 

která nemá klinické projevy. V této práci však zmiňuji ty studie, které dávají inverze na 

chromozomu 9 do souvislosti s rŧznými patologickými stavy, jako jsou např. sterilita, 

infertilita nebo některé vrozené anomálie. Výzkum probíhal v akreditované genetické 

laboratoři GENvia s. r. o., kde byla sbírána data za období 2004-2011. Za tuto dobu 

bylo vyšetřeno celkem 5195 pacientŧ z rŧzných indikačních dŧvodŧ, mezi nimiţ bylo 

nalezeno celkem 84 případŧ s inverzí na chromozomu 9 s laboratorní incidencí 1,62 %.  

Indikační diagnózy jsem vzhledem k jejich mnoţství rozdělila do šesti vytvořených 

skupin, z nichţ jedna nese název sterilita/infertilita. V této skupině bylo nalezeno 23 

případŧ s inverzí na 9. chromozomu, coţ činí 27,38 % z celkového počtu nalezených 

inverzí na chromozomu 9.  Výskyt této inverze jsem zaznamenala i u ostatních 

indikačních skupin: vrozené vývojové vady u pacienta, vrozené vývojové vady 

v rodinné anamnéze, dárci pohlavních buněk, psychomotorická a mentální retardace, 

jiná diagnóza. Nejvíce nálezŧ inverze chromozomu 9, bylo zaznamenáno ve skupině 

jiná diagnóza, tj. ve skupině vytvořené z případŧ, jejichţ indikace nespadá do ţádné jiné 

indikační skupiny. Jedná se o 26 nálezŧ inverze chromozomu 9, které zaujímají 30,95 

%.  Z dŧvodŧ chybovosti malých čísel jsem nevyvodila definitivní tvrzení, které by 

vypovídalo o korelaci inverze chromozomu 9 a indikační diagnózy sterilita/infertilita. 

Přesto se svými výsledky nepřikláním ke studiím,  které uvádějí klinický význam 

inverze chromozomu 9 u této diagnózy.  
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Inverze chromozomu 9, paracentrická inverze, pericentrická inverze, sterilita, infertilita



Bakalářská práce                                                                                               Annotation 

Annotation 

The pericentric inversion of the chromosome 9 [inv (9)] is the most common small-

scale inversions in the human chromosomes. Some publications consider it as a 

variation of the human karyotype, which has no clinical manifestations. However there 

are mentioned the studies in this thesis that reports the inversion on the chromosome 9 

in connection with the various pathological conditions, such as sterility, infertility, or 

some congenital anomalies. However, most attention is paid to the patients who were 

evaluated for the indication due to the failure of reproduction (sterility or infertility). 

The research was conducted in the accredited genetic laboratory GENvia s.r.o., where 

the data of the period 2004-2011 are collected. During this period a total of 5195 

patients of variety indication reasons were examined. Totally 84 cases of them were 

found with inversion of the chromosome 9 with an incidence of 1.62 % laboratory. The 

indication diagnoses are divided into six created groups because of their quantity. One 

of them is called sterility/infertility. There were found 23 cases with inversion in the 9
th

 

chromosome in this group. It makes 27.38 % totally of the amount found in the 

chromosome inversions 9
th

. The occurrence of this inversion was also noticed in other 

indication groups: the congenital malformations of a patient, the congenital defects in 

the family history, donors of gametes, the psychomotor and the mental retardation and 

other diagnosis. Most finds of the chromosome 9 inversion were observed in the group 

of other diagnosis, it means in the group created of cases, whose indication does not fall 

into any other indication group. These findings of 26 chromosome 9 inversion occupy 

30.95 %. Because of the small number of errors I evaluated objectively the degree of the 

correlation and the inversion of the chromosome 9 diagnosis indicating 

sterility/infertility. 

 

 

Keywords 

Inversion of chromosome 9, paracentric inversion, pericentric inversion, sterility, 

infertility
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1 Seznam pouţitých zkratek 

 

Ace    Acentric fragment - acentrický fragment 

Del    Deletion - delece 

Der    Derivative chromosome - derivovaný chromozom 

Dic    Dicentric - dicentrický 

DNA    Deoxyribonucleic acid - kyselina deoxyribonukleová 

Dup    Duplication - duplikace 

E.C.A.  European Cytogeneticists association – Asociace 

Evropských cytogenetikŧ 

ED    Erektilní dysfunkce 

F        Fragile site - fragilní místo 

FISH  Fluorescent in situ Hybridization – Fluorescenční in situ 

hybridizace 

FTNsP    Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou  

Genvia    GENvia s.r.o. 

I    Isochromosome - izochromozom 

ICSI  Intracytoplazmic  Sperm Injection – Intracytoplazmatická 

injekce spermií 

Ins    Insertion - inzerce 

Inv    Inversion - inverze 

Inv(9)    Pericentrická inverze chromozomu 9 

ISCN  An Interntional System for Human Cytogenetic 

Nomenclature – Mezinárodní systém lidské cytogenetické 

nomenklatury 

IVF    In Vitro Fertilization – mimotělní oplodnění 

Mar    Marker chromosome - marker chromozom 

MESA  Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration - 

Mikrochirurgická epidermální aspirace spermií 

MKN    Mezinárodní Klasifikace Nemocí  

p-    Krátké raménko chromozomu 

PMR a MR   Psychomotorická a Mentální retardace 

-q    Dlouhé raménko chromozomu 

R    Ring chromosome - kruhový chromozom 

RNA    Ribonucleic acid - kyselina ribonukleová 

Rob    Robertsonian translocation - robertsonská translokace 

T    Translocation - translokace  

TESE  Testicular Sperm Extraction – Testikulární extrakce 

spermatické tkáně 

ÚBLG 1.LF UK a VFN Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v 

Praze  

VVV    Vrozené vývojové vady 

VVV v RA   Vrozené vývojové vady v rodinné anamnéze 

WHO  World Health Organization - Světová zdravotnická 

organizace
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Úvod  

 

Zhruba 15 % párŧ se ve svém ţivotě potýká s poruchou reprodukce, tedy se 

sterilitou nebo infertilitou. Známe rŧzné faktory, které tyto diagnózy zapříčiňují. Inverze 

na 9. chromozomu, je povaţována mnoha autory za bezvýznamnou 

interchromozomovou variantu. Na druhé straně existují publikace, které popisují výskyt 

inv(9) v souvislosti s některými klinickými projevy. V této práci jsem se pokusila najít 

asociaci mezi výskytem inverze na 9. chromozomu a poruchou reprodukce.  

V teoretické části jsou charakterizovány eukaryotické chromozomy, snaţila jsem 

se čtenáře seznámit s normálním karyotypem člověka a s patologickými 

cytogenetickými nálezy. Dále jsem se zaměřila na inverzi chromozomŧ, její rozdělení a 

moţné klinické projevy. Část textu je věnována samotným poruchám reprodukce a 

studiím, které se zabývali výskytem inverze chromozomu 9 u sterilních a infertilních 

pacientŧ. V praktické části je popsán postup, jakým bylo vynaloţeno s výslednými údaji 

při jejich další analýze. V praktické části jsou také uvedeny kroky, kterými jsem 

postupovala při přijetí, zpracování a hodnocení vzorkŧ lymfocytŧ periferní krve. 

Praktická i teoretická část je obohacena o výsledné grafy a obrázky, které jsou pořízeny 

z odborné literatury nebo vlastní.  

Údaje o všech cytogenetických vyšetřeních lymfocytŧ periferní krve za období 

2004-2011 byli vyhledány v akreditované genetické laboratoři GENvia s.r.o., která této 

studii poskytla potřebné informace, včetně pečlivě vedených a kompletních zápisŧ 

cytogenetických nálezŧ. Bylo vytvořeno 6 skupin indikačních diagnóz do kterých byly 

nálezy roztříděny a případy s prokázanou inverzí chromozomu 9 byly pečlivě 

zaznamenány. Po prozkoumání údajŧ bylo však zjištěno, ţe za výše zmíněné období 

byla nalezena pouze pericentrická inverze na 9. chromozomu, tudíţ je větší pozornost 

věnována právě tomuto typu inverze. 
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2 Teoretická část 

 

 

2.1 Eukaryotické chromozomy 

 

2.1.1 Historie chromozomů  

Pojem chromozom pochází z řečtiny a ve volném překladu znamená „barevné 

tělísko“. Tyto vláknité útvary poprvé popsal německý biolog Walther Flemming (1843-

1905) a svŧj název získaly právě pro svou dobrou barvitelnost. Spolu s Eduardem 

Adolfem Strasburgerem (1844-1912) popsal také proces mitózy, jejíţ objev ukázal na 

dŧleţitý význam jádra buňky. Ve svých pracích zaznamenali, ţe dělení jádra je 

základem buněčného dělení (Kočárek et al., 2010, str. 32). 

 

2.1.2 Eukaryotické buněčné jádro a struktura chromozomů 

Jádro lidské buňky má prŧměr asi jen 6 μm. Přesto dvoušroubovice DNA 

(kyselina deoxyribonukleová), kterou obsahuje, mŧţe dosahovat délky přibliţně 2 

metry. To je geometricky srovnatelné s tenisovým míčkem, který obsahuje 20 km jemné 

sítě (Alberts et al, 2008, str. 202). Jádro mŧţe být protáhlé nebo kulovité. Eukaryotická 

buňka je na rozdíl od prokaryotické vybavena jaderným obalem, který ohraničuje jádro 

v nedělící se buňce. V tomto období tedy lze jádro pozorovat v mikroskopu. 

Z pozorování je patrné, ţe tento obal je tvořen dvěma paralelními membránami. Zevní 

membrána přechází do endoplazmatického retikula, vnitřní membrána je vlastní 

jadernou membránou. Mezi těmito membránami je prostor, který nazýváme 

perinukleární cisterna. Jaderné membrány ovšem na některých místech splývají a 

vytvářejí jaderné póry. Póry slouţí k pronikání rŧzných makromolekul z jádra do 

cytoplazmy a naopak (Kočárek et al., 2010, str. 10).   

Jaderný obal obklopuje chromatin. Chromatin je vlastní jaderná hmota a skládá 

se z chromozomŧ, tedy z vláknitých nukleoproteinových útvarŧ rŧzné délky (Kočárek et 
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al., 2010, str. 23).  Chromozom je tvořen kontinuálním vláknem DNA, které je 

uspořádáno do dvoušroubovice. Lze říct, ţe kaţdý jaderný chromozom je jedna dlouhá 

molekula DNA. Lidský genom včetně jeho kódujících i regulačních prvkŧ je obsaţen 

právě v DNA, která je rozdělena do 46 chromozomŧ (Thompson et al., 2004, str. 39). 

Dvojitá šroubovice DNA je genetickým základem chromatidy. V metafázi sestává 

chromozom ze dvou sesterských chromatid, které se separují v anafázi mitózy 

(Michalová, 1999, str. 22). Na molekulu DNA jsou navázány proteiny, umoţňující 

svinutí tohoto tenkého vlákna do kompaktnější struktury. Takto vzniká souhrnný 

komplex, který se nazývá chromozom. Kromě bílkovin zapojených do sbalení 

(kondenzace) DNA, jsou chromozomy spojeny také s mnoha proteiny a molekulami 

RNA (kyselina ribonukleová), které jsou potřebné pro procesy genové exprese, 

replikace DNA a reparace DNA (Alberts et al., 2008, str. 204).  Proteiny, které jsou 

odpovědné za kondenzaci chromozomu, nazýváme histony.  

V roce 1974 byla objevena základní jednotka kondenzace chromatinu, 

nukleozom. Kdyţ je membrána interfázního jádra velmi jemně porušena a obsah 

pozorován v elektronovém mikroskopu, většina chromatinu bude ve formě vláken o 

prŧměru asi 30 nm. Pokud vystavíme chromatin proceduře, která zpŧsobí jeho 

rozvolnění, uvidíme sérii „korálkŧ na niti“. Jde o vlákno DNA a kaţdý korálek je 

nukleozomová částice tvořená DNA, obtočenou téměř dvakrát kolem histonŧ. 

Organizační struktura nukleozomu byla zjištěna trávicí metodou, kdy byl rozvinutý 

chromatin pomocí nukleázy, která rozkládá DNA, naštěpen. Kaţdé jednotlivé 

nukleozomové jádro se skládá z komplexu osmi histonŧ (po dvou molekulách histonŧ 

H2A, H2B, H3 a H4) a z dvojřetězcové DNA o délce 147 nukleotidových párŧ. 

Histonový oktamer tvoří jádro bílkoviny, kolem kterého je DNA navinuta. Tvorba 

nukleozomu zkracuje molekulu DNA na jednu třetinu její pŧvodní délky. Tento proces 

se stává prvním stupněm kondenzace DNA (Alberts et al., 2008, str. 211). Prŧměr 

nukleozomu je 11 nm, výška 6 nm. Chromatin v této podobě korálkŧ na niti se 

vyskytuje jen zřídka. Spojením nukleozomu s histony H1 vzniká vyšší struktura 

chromozomu, neboli 30 nm široké vlákno. Toto vlákno tvoří prostorové smyčky ve 

spojení s nehistonovými bílkovinami (smyčky o prŧměru 300 nm) a nukleozomy jsou u 

sebe v pravidelném uspořádání. Další spiralizací v prŧběhu profáze vznikají metafázové 

chromozomy o prŧměru 1400 nm, které jsou dobře pozorovatelné v optickém 

mikroskopu (Kapras et al., 1998, str. 10). 
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2.1.3 Morfologie chromozomů 

Chromozomy fungují jako samostatné strukturní jednotky. Kaţdý chromozom 

musí být schopen replikace a jeho kopie jsou dále rozděleny správně do dceřiných 

buněk. Tyto základní funkce jsou řízeny třemi typy specializovaných sekvencí. Jedním 

typem jsou replikační počátky, ve kterých začíná zdvojení. Dalším typem sekvencí se 

nazývají centromery a třetí specializovanou sekvencí jsou telomery (Alberts et al., 2008, 

str. 209-210).  

Centromera leţí v místě označovaném jako primární konstrikce a rozděluje 

chromozom na raménka. Tyto raménka, ze kterých typický chromozom v metafázi 

sestává, jsou většinou nestejně dlouhá. Rozlišujeme proto na chromozomu raménko 

krátké (p-) a dlouhé (q-). Primární konstrikce je místem, kde je připojen chromozom na 

dělící vřeténko a má tedy význam při jaderném dělení. Oblast centromery je tvořena 

vysoce repetitivními sekvencemi. Jedná se o části genomu, které tvoří velký počet 

repetic o stejné sekvenci. Jejich počet je variabilní a k jejich vizualizaci pouţíváme C-

pruhování (viz. 3.4), jelikoţ při mikroskopování mŧţeme odlišit jejich rozdílný rozsah 

(Kočárek et al., 2010, str. 33).  

Terminální části chromozomu říkáme telomera. Aby nedošlo k vzájemnému 

propojení chromozomu v buněčném jádře (tzv. translokacím), má telomera specifickou 

strukturu. Tím chromozom chrání i před degradačními účinky exonukleáz. Jsou také 

tvořeny repetitivními sekvencemi nukleotidŧ, u člověka zpravidla TTAGGG. Počet 

těchto repetic je druhově specifický, na rozdíl od repetitivních úsekŧ v centromerách 

(Kapras et al., 1998, str. 10). Telomery se zkracují při kaţdém dělení buňky, aţ 

v prŧběhu stárnutí zcela vymizí. Tato ztráta má za následek zánik buňky zapříčiněný 

degradací chromozomŧ (Kočárek et al, 2010, str. 33). Nedávno byl objeven gen, který 

je povaţován za onkogen a kóduje telomerázu, reverzní transkriptázu zodpovědnou za 

prodluţování telomer.  Tento enzym poskytuje vlastní RNA jako templát pro syntézu 

repetitivní telomerické DNA. Ztráta funkce telomerázy se projevuje stárnutím buněk a 

jejich neschopnost se neomezeně dělit v kultuře. V mnoha nádorech a 

transformovaných buňkách v kultuře se exprese telomerázy znovu objevuje a zvyšuje 

tak jejich schopnost proliferovat neomezeně (Thompson et al., 2004, str. 308).  
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2.2 Karyotyp člověka 

V eukaryotickém jádře je počet chromozomŧ konstantní a pro správnou funkci 

genetické informace musí tedy být všechny chromozomy přítomny v kompletním počtu 

(Kočárek, 2007, str. 39).  Diploidní somatická buňka lidského těla obsahuje 46 

chromozomŧ – 44 autozomŧ a 2 chromozomy pohlavní (gonozomy). Dohromady tvoří 

23 párŧ. Přesný počet lidských chromozomŧ stanovil v roce 1956 Tjio a Levan. 

V karyotypu poté odlišujeme jednotlivé chromozomy, které jsou očíslovány od 1 do 22 

v pořadí od největšího k nejmenšímu chromozomu. Jedinou výjimkou je fakt, ţe 

chromozom 21 je kratší neţ chromozom 22. Gonozomy nacházíme u ţen v sestavě XX 

a u muţŧ XY. Kaţdý chromozom je v metafázi mitózy tvořen ze dvou sesterských 

chromatid, které nesou zcela shodnou genetickou informaci (tj. soubor genŧ je stejně 

lineárně umístěný v chromozomální DNA). Metafázní chromozomy mŧţeme 

identifikovat na základě jejich velikosti a tvaru. Tím, ţe provedeme cytogenetické 

zpracování a následné obarvení (viz. 4.4), dodáme chromozomŧm charakteristický sled 

pruhŧ o rŧzné šířce.  Takto mŧţeme jednotlivé chromozomy zařadit do párŧ a skupin. 

Výsledný obrázek, na kterém vidíme seřazené metafázní chromozomy se stává 

grafickým vyjádřením karyotypu. Karyotyp (tj. karyogram) nám poskytuje údaj o počtu, 

struktuře a případných změnách chromozomŧ, numerických i strukturních (Thompson 

et al., 2004, str. 18-19; Kočárek et al., 2010, str. 34; Snustad, et al, 2009, str. 121).   

 

2.2.1 Typy chromozomů 

Podle uloţení centromery (resp. podle vzájemného poměru délky ramének) 

dělíme chromozomy na 5 typŧ: 

1. Metacentrické chromozomy – dlouhé a krátké raménko jsou přibliţně 

stejně dlouhá 

2. Submetacentrické chromozomy – dlouhé raménko je delší neţ krátké 

raménko, rozdíl je nápadný při mikroskopickém pozorování 

3. Akrocentrické chromozomy – dlouhé raménko je výrazně delší neţ 

raménko krátké, které pozorujeme jako malý úsek nad centromerou 

(jako tzv. satelity) 



Bakalářská práce                                                                                     2. Teoretická část 

 

 

15 

4. Telocentrické chromozomy – krátká raménka jim zcela chybí, 

nevyskytují se v lidském karyotypu 

5. Holocentrické chromozomy – nepozorujeme u nich primární konstrikci, 

vlákna dělícího vřeténka se při jaderném dělení připojují po celé délce 

chromozomu, u savcŧ se pravděpodobně nevyskytují, především u 

některých rostlin a bezobratlých ţivočichŧ.  

Poměru délky krátkého raménka k délce celého chromozomu říkáme 

centromerický index. Jeho hodnota rozhoduje o zařazení chromozomu do konkrétního 

typu (Kočárek et al., 2010, str. 34-35; Kapras et al., 1998, str. 12).    

 Tabulka č. 1: Zařazení jednotlivých lidských chromozomů do konkrétních typů: 

Typy chromozomů Jednotlivé chromozomy 

Metacentrické 1, 3, 16, 19, 20 

Submetacentrické 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, X 

Akrocentrické 13, 14, 15, 21, 22, Y 

Upraveno dle [Kočárek et al., 2010, str. 34-35]. 

 

2.2.2 Skupiny chromozomů 

Podle charakteristické velikosti a morfologie rozdělujeme chromozomy do 

skupin, které označujeme abecedně velkými písmeny. Pohlavní chromozomy jsou svým 

utvářením rovněţ do skupin zařazeny (Kočárek et al., 2010, str. 59). 

Skupina A (1-3): velké, metacentrické, snadno odlišitelné chromozomy. 

Skupina B (4-5): velké submetacentrické chromozomy.  

Skupina C (6-12, X): středně velké metacentrické nebo submetacentrické chromozomy, 

X chromozom se pro svou délku řadí to této skupiny. 

Skupina D (13-15): středně velké akrocentrické chromozomy.  

Skupina E (16-18): relativně malé metacentrické nebo submetacentrické chromozomy. 
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Skupina F (19-20): malé metacentrické chromozomy. 

Skupina G (21-22, Y): malé akrocentrické chromozomy, chromozom Y se řadí to této 

skupiny i přes to, ţe nenese ţádné satelity.  (Shaffer et al., 2009, str. 7) 

Obrázek č. 1: Karyotyp muţe, chromozomy obarveny G-pruhováním 

 

Upraveno dle [Shaffer et al., 2009, str. 9] 

 

2.3 ISCN 

ISCN (An Interntional System for Human Cytogenetic Nomenclature – 

Mezinárodní systém lidské cytogenetické nomenklatury) byl vypracován pro usnadnění 

spolupráce mezi cytogenetiky po celém světě. Úkolem této publikace je zajistit 

standardní mezinárodní systém lidské cytogenetické nomenklatury. Od roku 1960, kdy 

byl tento systém poprvé představen na Denverské konferenci, v něm proběhlo mnoho 

pokrokŧ a aktualizací. Nejnovější verze byla vydána v roce 2009 (ISCN 2009) a 
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nahrazuje verzi z roku 2005. Vzhledem k tomu, ţe dochází k postupnému slučování 

molekulárně genetických a cytogenetických technologií při vyšetřování lidských 

chromozomŧ, obohatili autoři ISCN 2009 o další oddíly (Willatt et al., 2009, str. 103-

104).  

 

2.3.1 Obecné zásady při zápisu výsledků dle ISCN 

Při popisování karyotypu nejdříve uvádíme celkový počet chromozomŧ (včetně 

pohlavních chromozomŧ), poté následuje čárka (,) a konstituce gonozomŧ (XX,XY). 

Všechny cytogenetické nálezy uvádíme bez mezer.   

 46,XX – normální nález u ţeny 

 46,XY – normální nález u muţe 

Zápis nálezŧ u chromozomálních aberací bude popsán dále v textu (3.4) u 

konkrétních případŧ (Shaffer et al., 2009, str. 39).  

 

2.4 Vizualizace chromozomů 

Pokud jsou chromozomy obarveny klasickou metodou, tedy bez pruhování 

(solid staining), mŧţeme je roztřídit do základních skupin A-G. Třídění je zaloţeno na 

jejich velikosti a poloze centromery. Chromozomy jsou nabarveny pouze roztokem 

Giemsa-Romanowski. Tento zpŧsob barvení byl pouţíván před objevem pruhovacích 

technik a rozlišení jednotlivých párŧ lidských chromozomŧ bylo velmi obtíţné, jelikoţ i 

při zařazování do skupin mŧţe dojít k potíţím u špatně rozlišitelných chromozomŧ. 

Slouţí k identifikaci např. chromozomálních zlomŧ (Kočárek et al, 2010, str. 64; 

Novotná, 2008, s. 38). S příchodem pruhovacích technik (1970), přišla i moţnost 

chromozomy rozdělit nejen do základních skupin, ale také rozlišit jednotlivé páry. 

Nejčastěji pouţívanou metodou pruhování je G-pruhování, které je podrobně popsáno 

v praktické části této práce (viz. 4.4.3.). Existují i další barvící techniky, Q-pruhování, 

R-pruhování, C-pruhování nebo barvení koloidním stříbrem. Metoda Q-pruhování je 

zaloţena na pŧsobení fluorescenčního barviva Chinakrin (ang. Quinacrine). R-
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pruhování je pouţíváno vzácně a preparáty se nechávají vystavit vysoké teplotě. 

Následuje obarvení Giemsovým roztokem. Výsledné pruhy jsou reverzní ke G-pruhŧm. 

C-pruhování je metoda, která se pouţívá k vizualizaci konstitutivního heterochromatinu 

(tj. inaktivních míst na chromozomu, které nejsou tvořeny funkčními geny, ale 

repetitivními úseky). Při pouţití této metody se vyuţívá hydroxid barnatý a obarvení 

Giemsovým roztokem. Při barvení koloidním roztokem stříbra mŧţeme vizualizovat p-

raménka akrocentrŧ. Pouţívá se dusičnan stříbrný (Novotná, 2008, s. 38; Shaffer et al., 

2009, s. 7; Michalová, 1999, str. 38-40). 

V ISCN nacházíme kódy, které se pouţívají k popisu pruhovací techniky. První 

písmeno označuje druh pruhování, druhé písmeno techniku a třetí písmeno označuje 

pouţitou barvu (Shaffer et al., 2009, str. 13). V tabulce č. 2 jsou uvedeny pouze výše 

zmiňované metody: 

Tabulka č. 2: Příklady kódŧ pouţívaných při popisu pruhovacích technik 

Kód Význam 

Q Q-pruhování 

QF Q-pruhování fluorescenčně 

QFQ Q-pruhování fluorescenčně za pouţití chinakrinu 

G G-pruhování 

GT G-pruhování trypsinem 

GTG G-pruhování trypsinem za pouţití Giemsova roztoku 

C C-pruhování 

CB C-pruhování hydroxidem barnatým 

CBG C-pruhování hydroxidem barnatým za pouţití Giemsova roztoku 

R R-pruhování 

RH R-pruhování vysokou teplotou 

RHG R-pruhování vysokou teplotou za pouţití Giemsova roztoku 

Upraveno dle [Shaffer et al., 2009, str. 13]. 

 

2.5 Aberace chromozomů 

Chromozomy jsou náchylné k chybám neboli aberacím. Jedná se o situaci, kdy 

se počet chromozomŧ nebo jejich struktura odchyluje od normálního stavu a má 

charakter mutace. Tyto aberace mohou být vrozené nebo získané. Chromozomální 
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aberace vrozené vznikají při tvorbě zárodečných buněk v procesu zvaným 

gametogeneze nebo také během prenatálního vývoje. Chromozomové změny u plodu 

jsou častou příčinou spontánních potratŧ. Aberace mohou vzniknout i postnatálně 

(nezřídka v organismu dospělého člověka) a jsou hlavní příčinou vzniku nádorové 

buňky. Proto se jejich problematikou zabývá spíše molekulární patolog, neţ genetický 

poradce. Existují dvě základní skupiny, do kterých chromozomové aberace dělíme: 

numerické a strukturní. Tyto dvě skupiny se mohou i kombinovat (Gardner et 

Sutherland, 2004, str. 6, 21; Kočárek et al., 2010, str. 60, 71). 

 

2.5.1 Numerické aberace chromozomů 

Jedinec, který má kompletní chromozomální sadu, je označován jako euploidní 

(„eu“ pochází z řečtiny a označuje pojmy „dobrý, správný“). Setkáváme se ale i 

s jedinci, kteří nemají chromozomální výbavu „normální“ a vyskytují se u nich 

numerické aberace. Ty dále rozdělujeme na polyploidie a aneuploidie (Snustad et al., 

2009, str. 122). 

 

2.5.1.1 Polyploidie  

Organizmus označujeme za polyploidní („poly“ z řeckého „mnohý, četný, 

rŧzný“) v situaci, kdy obsahuje ve svých buňkách znásobenou celou sadu chromozomŧ. 

U jiných ţivočišných druhŧ či rostlin jsou polyploidie fyziologické. Její úroveň obvykle 

označujeme písmenem n. Při zápisu těchto nálezŧ dle ISCN udáváme nejdříve celkový 

počet chromozomŧ, poté čárku (,) a konstituci gonozomŧ. Gonozomy v tomto případě 

nejsou pouze dva, ale tři a více.  

Příklady: 

 Triploidie  

Počet chromozomŧ je trojnásobkem sady chromozomŧ (3n), neboli v buňkách 

organizmu je přítomno 69 chromozomŧ. Podle ISCN mŧţeme karyotyp zapsat jako 
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konstituci 69,XXY nebo 69,XYY. Triploidní zygota mŧţe vzniknout oplozením vajíčka 

dvěma spermiemi (tzv. dispermií) nebo také oplozením diploidního vajíčka, které 

vzniklo poruchou oogeneze, normální haploidní spermií. Rovněţ vzniká triploidní 

chromozomální sada. Triploidie nacházíme u 12-20% spontánně potracených plodŧ 

v prvním trimestru gravidity. Triploidní novorozenci se mohou narodit ţiví, ale 

přeţívají jen krátkou dobu. Plody jsou těţce malformované, časté jsou syndaktylie. 

Existují i případy, kdy se z triploidní zygoty plod skoro nevyvíjí a na začátku gravidity 

se vytváří abnormální placenta klasifikovaná jako parciální hydatidózní mola. Jedná se 

o proliferaci choriových klkŧ, kdy se placenta mění na neorganizovanou masu.  

 Tetraploidie 

Tetraploidie není postnatálně u člověka, stejně jako triploidie, slučitelná se 

ţivotem. Vzniká postzygoticky poruchou cytokineze blastomer. Počet chromozomŧ je 

dvojnásobkem diploidní sady chromozomŧ (4n). Chromozomální nálezy napisujeme 

podle ISCN buď jako konstituci 92,XXXX nebo 92,XXYY (Snustad et al., 2009. str. 

122, 123; Kočárek et al., 2010, str. 69, 70, 73; Thompson et al., 2004, str. 144). 

 

2.5.1.2 Aneuploidie 

Aneuploidie nikdy není násobkem celé sady chromozomŧ, ale jedná se o změnu 

jednoho chromozomu. Ten mŧţe být buď v nadbytku, nebo zcela chybět.  Tyto aberace 

jsou nejčastějším typem chromozomálních poruch a stávají se tak i klinicky 

významnými. Vznikají nejčastěji nondisjunkcí, tj. poruchou oddělení páru chromozomŧ  

u rodičŧ během jednoho ze dvou meiotických dělení. Dŧsledky této poruchy jsou 

rozdílné podle toho, na jaké úrovni meiotického dělení nondisjunkce proběhla. Při 

poruše na úrovni prvního dělení vznikají dvě dizomické a dvě nulizomické gamety. 

V druhém případě (tedy nondisjunkce pouze v jedné linii dělení) se vytvoří pouze jedna 

nulizomická a jedna dizomická gameta. Zbývající dvě gamety jsou tedy zachovány 

s normálním karyotypem. Nejtypičtější aneuoploidií je Downŧv syndrom, který byl 

v roce 1959 prvním patologickým chromozomálním nálezem.  

Chceme-li zapsat nález aneuploidie autozomŧ podle ISCN, nejdříve uvedeme 

celkový počet chromozomŧ, čárku (,), konstituci chromozomŧ, opět čárku  (,), poté 
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znaménko „+“ a číslo nadbytečného chromozomu. Znaménko plus (+) nebo mínus (-) 

pouţíváme před číslem chromozomu v případě přidaného nebo ztraceného 

chromozomu. Při zápisu gonozomální aneuploidie udáváme opět počet všech 

chromozomŧ a poté písmeny X,Y zastoupení gonozomŧ (jejich počet musí odpovídat 

skutečnému počtu pohlavních chromozomŧ v karyotypu). 

 

Nejčastější autozomální a gonozomální aneuploidie: 

 

a) Trizomie neboli přítomnost jednoho nadpočetného chromozomu. Pacient má 

v buňce tedy 47 chromozomŧ místo 46 chromozomŧ (2n + 1). Příklady trizomií 

a zápisy jejich karyotypŧ dle ISCN: 

 Downŧv syndrom (trizomie 21) – 47,XY,+21 nebo 47,XX,+21 

 Patauŧv syndrom (trizomie 13) – 47,XY,+13 nebo 47,XX,+13 

 Edwardsŧv syndrom (trizomie 18) - 47,XY,+18 nebo 47,XX,+18 

 syndrom supermale – 47,XYY  

 syndrom superfemale (trizomie X) – 47,XXX 

 Klinefeltrŧv syndrom – 47,XXY 

 

b) Monozomie, neboli případ, kdy jeden chromozom chybí (2n – 1). V buňce 

pacienta nacházíme 45 chromozomŧ místo 46 chromozomŧ. Příklad: 

 Turnerŧv syndrom (monozomie X) – 45,X 

 

Aneuploidie mohou také vzácněji vzniknout poruchami mitózy (mitotická 

nondisjunkce), které mají závaţné následky zejména v počátečních fázích vývoje 

embrya. Pokud mitotická nondisjunkce proběhne v prvním dělení zygoty, vzniknou dvě 

linie buněk (trizomických a monozomických). Jedinec bude mozaikou, neboli jeho tělo 

bude tvořeno z těchto dvou buněčných linií o rozdílné chromozomové konstituci. 

Přímým následkem anebo doprovodným jevem postnatální mitotické nondisjunkce 

bývají nádorové buňky (Kočárek et al., 2010, str. 70-83; Thompson et al., 2004, str. 

144, Shaffer et al., 2009, str. 55-57, Gardner et Sutherland, 2004, str. 249). 
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2.5.2 Strukturní aberace chromozomů 

Strukturní abnormality chromozomŧ vznikají následkem chromozomových nebo 

jednochromatidových zlomŧ a následnou abnormální kombinací (rekonstrukcí). Jsou to 

přestavby, které se celkově vyskytují méně často neţ aneuploidie (asi u 1 z 375 

novorozencŧ), avšak také mohou být přítomny ve všech buňkách organismu anebo ve 

formě mozaiky. K přestavbám chromozomŧ dochází spontánně, ale mnohé jsou 

vyvolány pŧsobením mutagenních faktorŧ. K nim patří chemické látky, fyzikální vlivy a 

virové infekce, souhrnně označovány jako klastogeny. Tyto tzv. ZCHA (získané 

chromozomální aberace) jsou jedním z testŧ, hodnotících mutagenitu (tj. genotoxicitu) u 

osob, které bývají v kontaktu s klastogenními faktory. Nález více neţ 4% postiţených 

buněk svědčí o prokazatelném vlivu mutagenŧ a je třeba osoby účelně chránit. Nejvíce 

pozornosti vyţadují gravidní ţeny, protoţe mŧţe dojít k přímému mutagennímu vlivu 

na plod. Mutagenní expozice mŧţe vést k transformaci na buňku nádorovou. 

Fenotypové projevy strukturní přestaveb mohou poškozovat zdravotní stav jedince a 

jeho potomkŧ, proto jsou klinicky významné a zaměřuje se na ně mnoho 

cytogenetických studií.  Mŧţeme je rozdělit na balancované a nebalancované  přestavby 

chromozomŧ. Jsou to dvě hlavní kategorie, které se liší mnoţstvím chromozomového 

materiálu. Balancované přestavby zahrnují ty strukturní změny, které zachovávají 

normální mnoţství genetického materiálu, aniţ by docházelo ke ztrátě chromozomŧ 

nebo naopak jejich nadbytečnou přítomností. Osoby s touto přestavbou jsou zpravidla 

fenotypově normální, ale nesou riziko přenosu na své potomky. V případě 

nebalancovaných přestaveb, které nesou závaţné klinické postiţení pro svého nositele, 

se v karyotypu vyskytují ztráty nebo přítomnost nadbytečného chromozomového 

materiálu (Keagle et. al., 2005, str. 168; Thompson et. al., 2004, str. 147; Kočárek et al., 

2010, str. 90, 92; Kapras et al., 1998, str. 14).  

Při zápisu strukturních aberací pouţíváme zkratky, které uvádí ISCN:  

 ace – acentric fragment (acentrický fragment) 

 del – deletion (delece) 

 der – derivative chromosome (derivovaný chromozom) 

 dic – dicentric (dicentrický) 

 dup – duplication (duplikace) 
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 f – fragile site (fragilní místo) 

 i – isochromosome (izochromozom)  

 ins – insertion (inzerce) 

 inv – inversion (inverze) 

 mar – marker chromosome (marker chromozom) 

 p – short arm of chromosome (krátké raménko chromozomu) 

 q – long arm of chromosome (dlouhé raménko chromozomu) 

 r – ring chromosome (kruhový chromozom) 

 rob – Robertsonian translocation (Robertsonská translokace) 

 t – translocation (translokace)  

Zápis začíná stejně jako u numerických aberací celkovým počtem chromozomŧ, 

poté čárka (,) a uvedení konstituce gonozomŧ. Po konstituci pohlavních chromozomŧ 

následuje čárka (,) a popis nalezené strukturní aberace. Do popisu se uvádí zkratka, 

čárka (,), číslo chromozomu ohraničené v kulaté závorce a lokalizace vzniku strukturní 

aberace také ohraničena v kulaté závorce (Shaffer et al., 2009, str. 36-38, 59). Existuje 

několik typŧ, do kterých mŧţeme strukturní aberace klasifikovat: 

Delece: 

Delece je ztráta části chromozomu. Rozsah chybějícího segmentu určuje míru 

klinických příznakŧ. Pokud se jedná o ztráty koncových částí chromozomŧ, mluvíme o 

terminálních delecích. V případě ztráty vnitřních úsekŧ chromozomŧ jde o intersticiální 

delece. První deleci, která byla popsána v roce 1963, označujeme jako syndrom cri du 

chat. Tento syndrom je dŧsledkem delece krátkých ramen chromozomu 5 (Snustad et 

al., 2009, str. 130, 132; Kočárek et al. 2010, str. 86; Gardner et Sutherland, 2004, str. 

267). 

Duplikace:  

Duplikace je případ, kdy je přítomen nadbytečný chromozomový segment. 

Duplikované segmenty mohou vzniknout z téţe chromatidy, ze sesterské chromatidy, ze 

stejného raménka, z jiného raménka, nebo z jiného chromozomu. Duplikace bývá méně 

nebezpečná neţ delece, ale přítomnost duplikovaného segmentu vede k částečné 
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trizomii a tak i k fenotypové abnormalitě (Snustad et al., 2009, str. 132, Thompson et 

al., 2004, str. 147; Gardner et Sutherland, 2004, str. 268-269). 

Translokace: 

Translokací se rozumí přemístění nebo výměna chromozomového segmentu 

mezi dvěma nebo více chromozomy. Translokace mŧţe proběhnout rŧznými zpŧsoby. 

Pokud dojde na nehomologických chromozomech ke zlomŧm a následné výměně 

odlomených segmentŧ, při čemţ genetický materiál je zachován a bez ztráty, 

označujeme translokaci jako reciprokou. Ty jsou většinou neškodné a poměrně běţné. 

Jsou ale spjaty s rizikem vzniku nebalancovaných gamet a tudíţ i rizikem pro 

potomstvo. Balancované translokace zjišťujeme u párŧ se spontánními aborty a u 

sterilních muţŧ častěji, neţ u ostatních jedincŧ.  V případě, kdy dojde k translokaci 

zahrnující dva nehomologické akrocentrické chromozomy, mluvíme o robertsonské 

translokaci. Název vznikl podle cytologa F. W. Robertsona. Nejdříve dojde k deleci p-

ramének a poté k fúzi centromerických oblastí, říkáme jim téţ fúze centrické. Příkladem 

je Downŧv syndrom v translokační formě, kdy je třetí (nadbytečný) chromozom 21 

translokován na chromozomu 14 (Snustad et al., 2009, str. 135, 139; Kočárek et al., 

2010, str. 86; Thompson et al., 2004, str. 151-152). „Podle nové nomenklatury ISCN 

zapisujeme robertsonskou translokaci zkratkou „der“, za níž v závorkách uvádíme čísla 

příslušných chromozomů oddělená středníkem a v dalších závorkách pak označení 

pruhů“ (Kočárek et al., 2010, str. 95). Derivovaný chromozom je strukturní přestavba, 

která zahrnuje přestavbu dvou nebo více chromozomŧ anebo více aberací v rámci 

jednoho chromozomu. Tento termín se vztahuje vţdy na chromozomy, které nemají 

porušenou centromeru (Shaffer et al., 2009, str. 62). 

Inzerce: 

Inzerce je nereciprokým typem translokace. Nejsou nalézány běţně, protoţe jsou 

potřeba tři chromozomové zlomy. První dva zlomy zapříčiní uvolnění intersticiálního 

segmentu chromozomu, který je poté vloţen do mezery vytvořené třetím zlomem na 

jiném chromozomu. Segment mŧţe být zasunut buď ve své pŧvodní orientaci anebo 

mŧţe být invertován (Thompson et al., 2004, str. 153; Gardner et Sutherland, 2004, str. 

163). 
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Inverze: 

Inverzi je věnován zvláštní oddíl (viz. 3.5). 

Kruhové chromozomy: 

Klasický zpŧsob vzniku kruhového chromozomu je jeho porušení dvěma zlomy 

a následná fúze těchto koncŧ chromatid. Tak chromozom ztrácí distální fragmenty a 

získává kruhovou strukturu. Kruhové chromozomy nejsou časté, ale nalezeny byly u 

všech lidských chromozomŧ. Během anafáze mitózy mŧţe dojít k obtíţím při oddělení 

chromatid těchto chromozomŧ, protoţe jejich raménka mohou být vzájemně propletena. 

Naopak se setkáváme i s mitoticky stabilními kruhovými chromozomy, pokud je 

zachována centromera (Thompson et al., 2004, str. 149; Gardner et Sutherland, 2004, 

str. 178). 

Marker chromozomy: 

Marker chromozomy jsou malé fragmenty chromozomŧ, které 

v chromozomových preparátech bývají nalézány jako nadpočetné chromozomy. Jejich 

velikost je menší neţ velikost chromozomu 20. Většinou obsahují pouze 

centromerickou oblast a velmi málo jiného heterochromatinu. Tyto chromozomy se 

fenotypově neprojevují, mají malý rozsah, a je proto obtíţně zjistit jejich pŧvod. 

K identifikaci se vyuţívají molekulárně cytogenetické metody.  Mohou ale mít větší 

rozsah a obsahovat části jednoho nebo obou ramének chromozomu. V tomto případě 

zpŧsobuje marker chromozom imbalanci veškerých genŧ, které se na tomto 

chromozomu vyskytují (Thompson et al., 2004, str. 147-148; Kočárek et al., 2010, str. 

87; Kapras et al., 1998, str. 16). 

Izochromozomy: 

Izochromozom se skládá ze dvou kopií jednoho duplikovaného raménka, 

přičemţ druhé raménko je deletováno. Vzniká poruchou dělení v prŧběhu mitózy nebo 

meiózy (v ekvačním meiotickém dělení) tak, ţe se od sebe oddělují dlouhá a krátká 

raménka místo chromatid. Výsledkem jsou dvě dceřiné buňky, jedna 

s izochromozomem utvářeným pouze krátkými raménky, a druhá s izochromozomem 

obsahujícím pouze dlouhá raménka. Izochromozom mŧţe vzniknout na mnoha místech, 
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autozomech i gonozomech (Thompson et al., 2004, str. 149; Kočárek et al., 2010, str. 

87-88; Keagle et al., 2009, str. 187). 

Dicentrické chromozomy: 

Fúze dvou odlišných chromozomových fragmentŧ má za následek vytvoření 

chromozomu se dvěma centromerami. Označujeme je jako dicentrické. Segmenty 

mohou pocházet z chromatid téţe chromozomu anebo z rŧzných chromozomŧ. Pokud 

dojde ve zniku těchto chromozomŧ popsaným zpŧsobem, jedná se o dicentrické 

chromozomy odvozené od robertsonských translokací. Mohou ale vzniknout i 

zdvojením specifického úseku jednoho chromozomu. Je zajímavé, ţe i přes skutečnost 

výskytu dvou centromer na jednom chromozomu, nemusí tento chromozom vykazovat 

mitotickou nestabilitu. Říkáme jim chromozomy pseudodicentrické. Některé z těchto 

dicentrŧ mají centromery tak blízko u sebe, ţe fungují jako jedna velká centromera. 

Často je také u stabilních dicentrŧ pozorována inaktivace jedné centromery (Thompson 

et al., 2004, str. 149, Kočárek et al., 2010, str. 87-88, Keagle et al., 2009, str. 187). 

 Acentrické chromozomy: 

Vzhledem k tomu, ţe centromery mají zásadní význam pro připevnění 

chromozomu na dělící vřeténko, tak jejich absence je příčinou ztráty chromozomu 

v procesu buněčného dělení. Tyto atypické chromozomy byly hlášeny v souvislosti 

s alespoň 18 rŧznými chromozomy (Keagle et al., 2009, str. 186). 

Fragilní místa: 

Fragilní místo je na chromozomu takové místo, které při mikroskopování 

pozorujeme jako mezeru, neboť je nezvykle nebarvitelné. Nejedná se o zlomy, ale o 

zvláštní druh mutací, které vedou k narušení kondenzace vlákna chromozomu. 

Nejtypičtější fragilní místo je FRAXA na X chromozomu. Výsledkem této dynamické 

mutace je syndrom fragilního X (Gardner et Sutherland, 2004, str. 236, 238; Kočárek et 

al., 2010, str. 89; Kapras et al., 1998, str. 19). 
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2.6 Inverze obecně 

Inverze je intrachromozomální strukturní přestavba. Nejběţnější je jednoduchá 

inverze, ke které dochází dvěma současnými zlomy v rámci jednoho chromozomu. 

Uvolněný segment rotuje o 180° a je znovu vloţen do pŧvodního chromozomu. 

Chromozom se poté skládá z invertovaného segmentu a doprovodných distálních nebo 

neinvertovaných oblastí. V případě, ţe se inverze vyskytuje s jinými zlomy v téţe 

invertované oblasti, jedná se o sloţitější přestavby, které nazýváme komplexní inverze. 

S tímto případem inverze se často nesetkáváme. Převrácený fragment mŧţe zahrnovat 

centromeru a inverze je pericentrická. Mŧţe ale proběhnout v rámci jen jednoho 

raménka, kdy se jedná o paracentrickou inverzi. Při čtení cytogenetického nálezu lze 

snadno zjistit, zda se jedná o paracentrickou nebo pericentrickou inverzi, neboť v nálezu 

je uvedeno, v rámci jakého rozsahu inverze proběhla. Klinický význam inverzí spočívá 

v tom, ţe mohou být příčinou vytváření rekombinantních pohlavních buněk, které 

mohou vést k abnormálnímu těhotenství. Heterozygoti (nosiči) pro tuto přestavbu jsou, 

za jinak běţných podmínek, fenotypově normální.  Přeorientování sekvence 

genetického materiálu tedy nemá zřejmě vliv na funkci jejich genomu. Některé inverze 

chromozomu X mohou být výjimkou tohoto tvrzení. Pokud u zmiňovaného 

chromozomu došlo ke zlomu na dlouhém raménku v kritické oblasti, mŧţe dojít 

k gonadální insuficienci.  Existují také případy, kdy zlom zasáhne některý z kritických 

genŧ přímo a stává se patogenním zlomem. Do těchto vzácných případŧ patří např. de 

novo inv(16)(p13.3q13), protoţe narušuje lokus pro  Rubinsteinŧv-Taybiho syndrom. 

Dále inv(17)(q12q25) zasahující lokus SOX9, coţ vede ke kampomelické dysplazii. 

Také familiární inv(X)(p11.4q22) patří k případŧm s patogenním zlomem, jelikoţ 

narušuje lokus pro Norrieho syndrom. Existují i další případy. Při procesu vzniku 

paracentrické inverze, mohou vznikat submikroskopické delece, takţe přestavba je 

zdánlivě povaţována za balancovanou, ale ve skutečnosti je geneticky nebalancovaná 

(Gardner et Sutherland, 2004, str. 142,143; Snustad et al., 2009, str.134; Balíček, 2001, 

str. 38-42). 
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2.6.1 Paracentrická inverze 

Paracentrická inverze je typ inverze, u kterého se dva zlomy vyskytují na 

jediném raménku, jak je vidět na obrázku č. 2. Tato přestavba tedy nezahrnuje 

centromeru. Jejich populační incidence nebyla stanovena přesně, ale pohybuje se od 

0,09 do 0,049 na 1000 osob. Paracentrické inverze nacházíme u všech lidských 

chromozomŧ, nicméně se nevyskytují tak často, jako inverze pericentrické  (Balíček, 

2004, str. 35-38).  Riziko paracentrické inverze spočívá v tom, ţe mŧţe vzniknout 

rekombinantní gameta, pokud dojde ke crossing-overu v invertovaném segmentu během 

gametogeneze. Tato gameta bude obsahovat buď acentrický nebo dicentrický 

chromozom (Gardner et Sutherland, 2004, str. 156). V případě acentrického 

chromozomu dojde k jeho ztrátě během dělení, chybí mu totiţ bod uchycení na dělící 

vřeténko. Vytvoří se stav, který je v případě autonomŧ letální, totiţ monozonie (Gardner 

et Sutherland, 2004, 156; Balíček, 2004, str. 36). Dicentrický chromozom je také 

povaţován za letální překáţku, neboť je spojený s dělícím vřeténkem zkracujícím se 

v opačných směrech, přičemţ je v telofázi pozastaven mezi dceřinými jádry a je z obou 

buněk vyloučen  (Gardner et Sutherland, 2004, str. 156).  

Obrázek č. 2: Paracentrická inverze: 

 

Převzato  z [Snustad et al., 2009, str. 134]. 

 

2.6.2 Pericentrická inverze 

Pericentrická inverze vzniká dvěma zlomy, z nichţ jeden vznikl na krátkém 

raménku a druhý na dlouhém raménku. Invertovaný segment tedy obsahuje centromeru, 

jak je zobrazeno na obrázku č. 3. Riziko těchto inverzí vychází podobně jako v případě 

paracentických inverzí z meiotického crossing-overu během procesu gametogeneze. 

Mŧţe vzniknout meiotická smyčka během vzniku meiotického bivalentu homologních 
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chromozomŧ, z nichţ je jeden nositelem pericentrické inverze. Následující crossing-

over v meiotické smyčce má za následek vznik čtyř gamet, ze kterých jsou dvě 

reciproké bez fenotypového projevu, ovšem dvě jsou aneusomické s závaţnými 

klinickými projevy na postiţeného jedince. Popsané riziko nesou převáţně pericentrické 

inverze většího rozsahu, záleţí tedy na délce invertovaného segmentu. V případě 

malých pericentrických inverzí se mohou naopak oba úseky homologních chromozomŧ 

od sebe oddálit a vytvořit jakýsi prostor, v jehoţ rozsahu nemusí ke crossing-overu 

vŧbec dojít. (Balíček, 2001, str. 38-42).  

Nejčastější inverzí v oblasti lidských chromozomŧ je malá pericentrická inverze 

chromozomu 9, s incidencí  1,98% (Mozdarani et. al., 2007, str. 26-29). Jejich výskyt 

byl hlášen v souvislosti s rŧznými klinickými projevy, jako jsou např. sterilita, 

infertilita, nebo vrozené anomálie. Česká studie staršího data sledovala konstitutivní 

heterochromatin chromozomŧ 1, 9, 16 a Y pomocí metody C-pruhování u 109 jedincŧ, 

kteří nebyli v příbuzenském vztahu. Nalezeno bylo celkem 103 variant včetně 16 

pericentrických inverzí. Ve dvanácti případech se jednalo o malou inverzi chromozomu 

9, z toho dvě inverze byly zachyceny u homozygotních jedincŧ. Nalezeny byly také 

další dvě inv(9) většího rozsahu, zahrnující heterochromatinový úsek celý. Tedy 

celková incidence výskytu inv(9) v této studii byla 12,84 % (Balíček a Ţiţka, 1976, str. 

1463-1467).  

Další výzkum také staršího data, tentokrát studovaný ve Finsku publikoval de la 

Chapelle a kolektiv v roce 1974. Vyšetřeno bylo 631 pacientŧ z dŧvodŧ klinických 

abnormalit. Zpracování lymfocytŧ a fibroblastŧ periferní krve bylo provedeno 

klasickým cytogenetickým postupem. Pericentrická inverze byla nalezena u 6 pacientŧ 

s incidencí 0,95 % (de la Chapelle et al., 1974, str.746-766).  

Rao a kolektiv prováděli výzkum u 3 392 pacientŧ, kteří byli vyšetřeni pro rŧzné 

indikační diagnózy. Postupovali podle zavedeného postupu a k barvení chromozomŧ 

pouţili G-pruhování. Prokázáno bylo 42 inverzí, z nichţ byl cytogenetický nález 

inv(9)(p12q13) prokázán u 27 pacientŧ (0,80 %). Tato inv(9) se vyskytovala pouze u 

jednoho pacienta vyšetřovaného pro sterilitu/infertilitu. Největší incidenci inv(9) 

prokázali u dětí s vrozenými vývojovými vadami (Rao et al., 2006, 129-132).   

Moyaoka a kolektiv popisují ve své práci z roku 1999 (Japonsko) případ 44leté 

ţeny trpící malou mozkovou cystou, která se postupně vyvíjí v psychickou poruchu, 

podobající se schizofrenii. U této ţeny byl prokázán nález 46,XX,inv(9)(p11q13), 

přičemţ bylo vyuţito vizualizace pomocí G-pruhování (Miyaoka et al., 1999, str. 599-



Bakalářská práce                                                                                     2. Teoretická část 

 

 

30 

602). Studiím, které se zabývají problematikou výskytu inv(9) u pacientŧ s poruchou 

reprodukce je věnován oddíl 3.8. 

Obrázek č. 3: Pericentrická inverze: 

 

Převzato  z [Snustad et al., 2009, str. 134]. 

 

2.7 Poruchy reprodukce 

Poruchy reprodukce rozdělujeme do dvou skupin: sterilita a infertilita. V české 

terminologii označujeme sterilitu jako neplodnost, tedy neschopnost oplození ţenského 

vajíčka muţskou spermií. Infertilita je definována jako neschopnost donosit a porodit 

ţivotaschopné dítě (vajíčko je oplodněno, ale v prŧběhu těhotenství dochází ke 

spontánnímu potratu nebo habituálnímu potrácení). V anglosaské literatuře je však 

termínem „infertility“ označována neplodnost všeobecně a termín „sterility“ jiţ není 

téměř pouţíván (Řeţábek, 2008. str. 10). Sterilita a infertilita postihují přibliţně 15% 

párŧ v reprodukčním věku (DANA et STOIAN, 2012, str. 26) 

 

2.7.1 Sterilita obecně 

Vzhledem k tomu, ţe neplodnost je diagnózou páru, rozdělujeme ji na muţskou 

a ţenskou. Existují samozřejmě i případy, kdy je porucha u obou partnerŧ zároveň. Za 

neplodný pár je označován takový pár, u kterého nedojde k otěhotnění po jednom roce 

pravidelného pohlavního styku. V některé literatuře se mŧţeme setkat s dobou 

dvouletou. Je ovšem dŧleţité stanovit diagnózu neplodnosti a aktivní léčbu zahájit co 

nejdříve. S vyšším věkem ţeny prudce klesá její plodnost. (Řeţábek, 2008, str. 13). 

Existuje dlouhodobá studie sociálních a psychologických dŧsledkŧ u neplodných párŧ, 
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která říká, ţe neplodnost je špatně řízený chronický stresor. Ačkoliv mŧţe vést k těţké 

zkoušce vztahu, u podstatné menšiny párŧ má také potenciálně pozitivní vliv. (Schmidt, 

2009, str. 14-20). Neplodnost postihuje přibliţně 15% párŧ na celém světě a negativně 

ovlivňuje jejich kvalitu ţivota.   

 

2.7.1.1 Sterilita muţská  

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), kterou zpracoval a vydal Ústav 

zdravotnických informací a statistiky v Praze, uvádí tuto diagnózu pod kódem N46 

Mužská neplodnost. MKN vznikla podle anglického originálu vydaného Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO – World health organization) v Ţenevě, na němţ se 

podílela řada odborníkŧ, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni.   

Tabulka č. 3: Rozdělení muţské neplodnosti dle MKN: 

N46 Muţská neplodnost 

 Azoospermie NS 

 Oligospermie NS 

Vytvořeno dle [Mezinárodní klasifikace nemocí: MKN-10, 1992,  str. 355], NS - nespecifické 

 

Tato publikace pouze poznamenává, ţe existují Azoospermie a Oligospermie. 

Další rozdělení zde není uvedeno (MKN-10., 1992, str. 355). Poruchy spermatogeneze 

jsou poměrně časté a projevují se tvorbou nefunkčních, znetvořených nebo 

nepohyblivých spermií. Azoospermie je případ, kdy spermie v ejakulátu zcela chybí a 

tato diagnóza není bohuţel raritou. Příčinou sterility u muţŧ bývá obstrukce chámovodŧ 

nebo vrozená či získaná poškození varlat. (Kočárek et al., 2010, str. 50). Muţský faktor 

neplodnosti, ať uţ samostatně nebo v kombinaci s ţenskými faktory, představuje 

alespoň 50% ze všech případŧ. Muţská neplodnost vyplývá z celé řady problémŧ. Byly 

hlášeny informace o tom, ţe dlouhé trvání muţské neplodnosti bývá obvykle spojeno 

s depresí a erektilní dysfunkcí. Spolu se stoupajícím věkem muţe stoupá i riziko 

genetických vad u potomkŧ. Erektilní i ejakulační poruchy mŧţou zpŧsobit některé léky 

(např. alfa a beta-blokátory, thiazidová diuretika nebo spironolakton). Také blokátory 



Bakalářská práce                                                                                     2. Teoretická část 

 

 

32 

kalciového kanálu mohou mít negativní účinek na oplodňovací schopnost spermií. 

Léčebné postupy rakoviny, jako je radioterapie nebo chemoterapie také sniţují produkci 

spermií. Obezita mŧţe zpŧsobit erektilní dysfunkci (ED). Analýza spermatu má 

prvořadý význam v počátečním vyšetření muţského partnera a je často nařízena 

gynekologem. (Esteves et al., 2012, str. 1-13).   

Byl proveden výzkum pro posouzení výskytu a typŧ chromozomálních aberací u 

Tuniských muţŧ s poruchou reprodukce. Pro výzkum bylo zhodnoceno celkem 76 

cytogenetických výsledkŧ a případy byly rozděleny do dvou skupin: azoospermie (54 

případŧ) a těţká oligospermie (22 případŧ). Spermiogram byl proveden laboratorní 

technikou podle standardizovaných postupŧ doporučených WHO. Cytogenetické 

vyšetření bylo provedeno klasickou metodou z lymfocytŧ periferní krve. Provedla se 

také molekulární diagnostika klasické a částečné mikrodelece chromozomu Y pomocí 

Y-specifické sondy.  Rŧzné numerické a strukturní chromozomální abnormality byly 

zjištěny u 15 pacientŧ (19,48%). Výskyt těchto abnormalit v azoospermiích a těţkých 

oligospermiích byl 21,7%. Stejně jako v jiných publikacích, i zde byla nejběţnější 

diagnózou Klineferterŧv syndrom.  (Ghorbel et al., 2012, str. 1-6).  

 Další periodikum poskytuje aktuální informace o chirurgických metodách pro 

získávání spermií. V lepším případě mŧţeme spermie získat přímo z ejakulátu metodou 

ICSI (intracytoplazmic  sperm injection – intracytoplazmatická injekce spermií) od 

pacienta, který je schopen ejakulace. Pokud nelze získat materiál touto cestou, musíme 

přejít k chirurgickému zákroku. Bioptické odběry lze provést z varlete nebo nadvarlete. 

Chirurgické odsátí spermií z epididymálních kanálkŧ označujeme jako MESA 

(Microsurgical epididymal sperm aspiration - Mikrochirurgická epidermální aspirace 

spermií). K aspiraci vzorku ze semenotvorných kanálkŧ varlete pouţíváme techniku 

malých řezŧ TESE (Testicular Sperm Extraction - Testikulární extrakce spermatické 

tkáně), nebo nověji prováděnou TESE pod zvětšením označovanou jako microTESE. 

Aspirační procedury se realizují pod ultrazvukovou kontrolou, jejímţ cílem je 

monitorovat perfuzi testes. Pro ICSI je moţné pouţít i takto získaná (neejakulovaná) 

spermatozoa a dalším krokem je právě tato metoda. Dříve byla infertilita zapříčiněná 

instruktivní azoospermií řešena rekonstrukčními operacemi a neinstruktivní 

azoospermie byla indikací k dárcovství spermatu ( Tournaye, 2010, str. 242-246).  
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2.7.1.2 Sterilita a infertilita ţenská 

Těhotenské ztráty mohou mít několik příčin. Mezi nejčastější patří obstrukce 

vejcovodŧ, hormonální nedostatečnost, ascendentní infekce, genetická zátěţ (např. 

chromozomální aberace), anatomické poměry (rŧzné děloţní malformace). Podíl na 

ţenské neplodnosti mají také imunopatologické mechanismy, tedy případy, kdy dochází 

k imunitní reakci proti spermiím (Ulčová-Gallová, 2009, str. 4). Termín primární 

sterilita pouţijeme v případě, pokud ţena nebyla nikdy v ţivotě těhotná. Sekundární 

sterilita znamená, ţe ţena jiţ byla těhotná, ale těhotenství skočilo potratem (Řeţábek, 

2008, str. 10-13).  

V MKN je neplodnost u ţen uvedena pod kódem N97 Ženská neplodnost. 

Infertilita je označena pod kódem O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus a pod 

kódem N96 Habituální potrácení. Tabulka č. 4 znázorňuje rozdělení ţenské neplodnosti 

a v tabulce č. 5 se nachází rozdělení samovolného potratu. Habituální potrácení není 

v MKN dále rozvedeno.  

Tabulka č. 4: Rozdělení kódu N97 (Ţenská neplodnost) dle MKN: 

N97 Ţenská neplodnost 

 Nepatří sem: relativní neplodnost (N96) 

. 0 Ţenská neplodnost spojená s anovulací 

. 1 Ţenská neplodnost tubulárního pŧvodu 

. 2 Ţenská neplodnost děloţního pŧvodu 

. 3 Ţenská neplodnost cervikálního pŧvodu 

. 4 Ţenská neplodnost spojená s muţskými faktory 

. 8 Ţenská neplodnost jiného pŧvodu 

. 9 Ţenská neplodnost, NS 

Upraveno dle [Mezinárodní klasifikace nemocí: MKN-10., str. 366], NS – nespecifické 
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Tabulka č. 5: Rozdělení kódu O03 (Samovolný potrat – abortus spontaneus) dle 

MKN: 

O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus 

 Nepatří sem: hrozící potrat (O20.0) 

 Poznámka: neúplný potrat se zadrţením zbytkŧ plodového vejce 

. 0 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 

. 1 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouţeným nebo nadměrným krvácením 

. 2 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 

. 3 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 

. 4 Neúplný potrat bez komplikací 

. 5 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 

. 6 

Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouţeným nebo nadměrným 

krvácením 

. 7 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 

. 8 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi 

. 9 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 

Upraveno dle [Mezinárodní klasifikace nemocí: MKN-10., str. 370]. 

 

U většiny potratŧ v prvním trimestru nacházíme příčinu v aneuploidiích. 

Autozomální trizonie jsou nejčastějším cytogenetickým nálezem. Nicméně i 

polyploidie, monozonie pohlavních chromozomŧ a strukturní aberace představují 

značný počet abnormálních nálezŧ u potratŧ (Kushnir et Frattarelli, 2009, str. 93-97). 

Tabulka č. 6: Výskyt chromozomálních aberací v prenatálním a postnatálním 

vývoji 

Abnormální karyotyp 
Potraty v prvním 

trimestru 

Plody matek 

starších neţ 35 let 

Ţivě 

narozené děti 

Numerické abnormality 96 % 85 % 60 % 

Strukturní abnormality – 

balancované 
– 10 % 30 % 

Strukturní abnormality – 

nebalancované 
4 % 5% 10 % 

Upraveno dle [Thompson et al., 2004, str. 144]. 
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Několik studií prokázalo zvýšené riziko aneuploidií ve vztahu k věku matky. 

Podle výzkumu ve Francii, jehoţ autorem je Pellestor et al., má věk matky silný vliv na 

vznik nondisjunkce a tedy i na vznik věkem podmíněné aneuploidie v ţenských 

pohlavních buňkách. Autoři se snaţili zkoumat tento vliv na 3042 oocytech získaných 

od 792 ţen ve věku 19 – 46 let, které se účastnily programu IVF (In vitro fertilization – 

mimotělní oplodnění). Celkem bylo zpracováno 1397 karyotypŧ. U 280 oocytŧ se 

vyskytovala numerická aberace a u 29 oocytŧ strukturní aberace. Aneuploidie byla 

pozorována u 151 (10,8%) oocytŧ. Byl nalezen pozitivní vztah mezi věkem matky a 

aneuploidních vad u plodu (Pellestor, 2003, str. 11-12). 

Tabulka č. 7: Riziko nejčastějších chromozomových aneuploidií ve vztahu k věku 

matky 

Věk matky (roky) Trizomie 21 Trizomie 18 Trizomie 13 

15 – 19 1 : 1 600 1 : 17 000 1 : 33 000 

20 – 24 1 : 1 400 1 : 14 000 1 : 25 000 

25 – 29 1 : 1 100 1 : 11 000 1 : 20 000 

30 – 34 1 : 700 1 : 7 100 1 : 14 000 

35 – 39 1 : 240 1 : 2 400 1 : 4 800 

40 – 44 1 : 70 1 : 700 1 : 1 600 

45 – 49  1 : 20 1 : 650 1 : 1 500 

Upraveno dle [Kočárek et al., 2010, str. 77]. 

 

Studie zabývající se rizikem potratŧ a aneuploidií po ICSI říká, ţe jelikoţ ICSI 

obchází přírodní výběr, tak mŧţe potenciálně vést k vyššímu výskytu aneuploidií. 

Nedávná studie u 150 počatých dětí pomocí ICSI zjistila, ţe hlavní vrozené deformace u 

nich byly významně častější ve srovnání se samovolně počatými dětmi. Nicméně ţádné 

výrazné zpoţdění motorických a mentálních funkcí identifikováno nebylo. Několik 

studií zkoumalo cytogenetické výsledky u potratŧ po IVF a ICSI a jejich názory byly 

rozporuplné.  

Lathi s kolektivem provedl výzkum u 21 těhotných ţen po ICSI a prokázal 

signifikantně vyšší výskyt aneuploií. Ma a kolektiv došli k podobným výsledkŧm u 34 

případŧ po IVF a 46 případŧ po ICSI. Další studie, která zkoumala frekvenci 
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numerických chromozomálních abnormalit v samčím prvojádře po ICSI a IVF, 

nezjistila zvýšený výskyt autozomálních aneuploidií, ale zjistila vyšší výskyt 

gonozomálních aneuploií u skupiny po ICSI. (Kushnir et Frattarelli, 2009, str. 93-97).  

 

2.8 Inverze chromozomu 9 u poruch reprodukce  

Existují výzkumy, které se zabývají problematikou výskytu inv(9) u sterilních a 

infertilních pacientŧ. Přesto, ţe se pericentrická inverze chromozomu 9 povaţuje za 

normální variantu, Mozdarani s kolegy uvádějí určitou souvislost mezi touto aberací a 

poruchou reprodukce. Vyšetřili celkem 601 pacientŧ íránské populace s indikační 

diagnózou  sterilita+infertilita, na oddělení lékařské genetiky Univerzity Tarbiat 

Modares v Teheránu. Skupinu vyšetřovaných pacientŧ tvořilo 302 ţen ve věku 21-38 let 

a 299 muţŧ ve věku 25-42 let. Tato problematika u nich trvala nejméně tři roky. 

Cytogenetická analýza lymfocytŧ byla provedena dle zavedených laboratorních postupŧ 

a následná vizualizace chromozomŧ proběhla metodou G-pruhování. Mozdarani 

s kolegy došli k závěru, ţe nebyla prokázána významná korelace mezi věkem pacienta a 

pericentrickou inv(9), která byla celkem pozorována u 15 pacientŧ. Jednalo se o 14 

muţŧ a 1 ţenu s nálezem inv(9)(p11q12). Bylo tedy pozorováno 2,5 % výskytu inverze 

9 v případech sterility a infertility. Výsledky naznačovaly, ţe inv(9) mŧţe zpŧsobit 

klinické potíţe v souvislosti s neplodností a opakovanými potraty (Mozdarani et al., 

2007, s. 26-29).  

Cíl další studie také spočíval v posouzení klinického významu inv(9) co se týče 

sterility a infertility. Dana a Stoian vyšetřily 1 800 pacientŧ z indikačních dŧvodŧ 

sterilita/infertilita. V období leden 2008-duben 2011 byli tito pacienti přijati na oddělení 

reprodukční medicíny nemocnice Life Memorial Hospital v Bukurešti. Cytogenetické 

vyšetření probíhalo podle zavedených metod laboratoře a chromozomy byly obarveny 

pomocí G-pruhování. Vyšetřeno bylo 900 ţen ve věku 21-38 let a 900 muţŧ ve věku 

25-42 let. Výsledné karyotypy inv(9)(p11q12) a inv(9)(p11q13) byly prokázány u 24 

muţŧ a 17 ţen, tedy celkem 41 nálezŧ inverzí na chromozomu 9, coţ činí 2,27 %. Tento 

výzkum tedy došel k podobným výsledkŧm jako Mozdarani et al. Ani zde nebyla 

prokázána souvislost mezi věkem pacienta a výskytem inverze na chromozomu 9 (Dana 

a Stoian, 2012, s. 25-29).  
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V roce 1992 Uehara se spolupracovníky publikovali výzkum, ve kterém bylo 

vyšetřeno 212 párŧ (tedy 424 pacientŧ) z indikačních dŧvodŧ sterilita/infertilita. Nález 

inv(9) zaznamenali u 12 pacientŧ s incidencí 5,66 %, přičemţ 9 nálezŧ bylo zjištěno u 

muţŧ a 3 nálezy u ţen. Autoři také sledovali výskyt této inverze u 549 těhotných ţen, 

které byly vyšetřeny pro rizikové těhotenství z dŧvodu vyššího věku (nad 35 let). Inv(9) 

byla nalezena u 7 ţen (1,28 %). Zpracování všech vzorkŧ proběhlo podle zavedených 

metod oddělení gynekologie a porodnictví v Tohoku University Hospital v Japonsku  

(Uehara et al., 1992, str. 417-427).  

Amiel s kolegy popsali studium heterozygotního muţe (nositele) pro inv(9). 

Spolu s chromozomem 9 hodnotili i chromozomy 8, 18, 21, X a Y pomocí metody 

FISH (Fluorescent in situ Hybridization – Fluorescenční in situ hybridizace). Výsledek 

porovnali s kontrolním souborem a zkoumali interchromozomální efekt vedoucí ke 

zvýšení aneuploidie v zárodečných jádrech muţe, u kterého byly nalezeny spermie 

nejen s inv(9), ale také s dizomií chromozomŧ X a Y. Tyto dizomické spermie se 

nacházely ve významně vyšším mnoţství, Amiel s kolegy proto zmiňují narušení 

meiotického dělení a v souvislosti s tím i interchromozomální efekt (Amiel et al., 2001, 

str. 245-250).            
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3 Cíl práce 

Cílem této práce bylo zjištění případné korelace výskytu inverze chromozomu 9 

a sterility/infertility u vyšetřované populace, na základě dostupných výsledkŧ. 

V laboratoři GENvia s.r.o. byly retrospektrálně zaznamenány cytogenetické nálezy za 

období 2004-2011. Dalším cílem bylo všechny případy se zachycenou inverzí na 

chromozomu 9 roztřídit do jednotlivých indikačních skupin a tyto skupiny mezi sebou 

porovnat. Cílem bylo také vyuţít výsledky nejen pro mezilaboratorní porovnání v rámci 

českých cytogenetických laboratoří, ale také k internacionálnímu porovnání výsledkŧ 

s některou z cizojazyčných studií.  
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4 Praktická část 

 

4.1 Zdrojové údaje 

Ke zpracování praktické části této práce jsem vyuţila údaje cytogenetických 

nálezŧ z akreditované genetické laboratoře GENvia s. r. o., která poskytla tyto data 

v podobě pečlivě vedených záznamŧ ve formě psaného seznamu. U dŧleţitých údajŧ 

jsem zkontrolovala tyto nálezy s databází v elektronické podobě (tedy počítačovou 

dokumentací), aby výsledky byly co moţná nejpřesnější a dŧvěryhodné. Kaţdý záznam 

obsahoval podrobné informace, jako např. pořadové číslo, dŧvod genetického vyšetření, 

informace o pacientovi (rodné číslo, jméno, příjmení), jméno indikujícího lékaře, datum 

odběru biologického materiálu, datum převzetí vzorku, naléhavost vyšetření a 

závěrečný laboratorní výsledek (zápis cytogenetického nálezu). Tyto informace 

přispívaly k pečlivosti při sbírání údajŧ, které bylo nutno spočítat a zaznamenat. 

Nasbírány byly informace za časové období 2004-2011. Během této doby bylo 

vyšetřeno celkem 5195 vzorkŧ periferní krve.   

  

4.2 Diagnózy 

Všechny cytogenetické nálezy, jejichţ vyhodnocení spadá do daného časového 

období, byly rozděleny do jednotlivých diagnóz, přičemţ jsem se řídila MKN. U kaţdé 

diagnózy byly vyhledány případy s nálezem inv(9), ty pak byly několikrát ověřeny, aby 

se v této práci nevyskytovaly nepravdivé údaje.  

 

4.2.1 Skupiny diagnóz  

Kaţdý cytogenetický nález byl doplněn o údaj, z jakého dŧvodu bylo vyšetření 

provedeno. Tento údaj byl zaznamenáván pod kódem, který lze snadno vyhledat 

v MKN. Zmiňovaná publikace je ale velmi rozsáhlá a indikačních diagnóz bylo tedy 

velké mnoţství. Z těchto dŧvodŧ bylo vytvořeno 6 skupin, do kterých byly jednotlivé 

indikace zařazeny, a dále zpracovány při zhotovení výsledných údajŧ: 
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Sterilita/infertilita 

Do této byly zařazeny všechny případy muţské a ţenské neplodnosti a 

infertility, které v MKN spadají pod kódy: 

 N96 Habituální potrácení  

 N97 Ženská neplodnost  

 N46 Mužská neplodnost 

 O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus 

VVV (vrozené vývojové vady) 

Do této skupiny byly zařazeny všechny případy, vyšetřeny při podezření na 

vrozené vývojové vady. Její součástí jsou i konkrétní případy VVV (Achondroplázie, 

Morbus Down) 

Dárci pohlavních buněk 

Do této skupiny byli zařazeni dárci pohlavních buněk, u kterých proběhlo 

cytogenetické vyšetření. 

VVV v RA (vrozené vývojové vady v rodinné anamnéze) 

Do této skupiny byli zařazeni pacienti, vyšetřeni z dŧvodu výskytu VVV 

v rodině. 

PMR a MR (Psychomotorická a mentální retardace) 

Do této skupiny byli zařazeni pacienti, vyšetřeni z dŧvodu výskytu 

psychomotorické a mentální retardace. Jedná se o všechny případy této indikace, tedy 

lehké i těţké formy. U některých pacientŧ se vyskytovala pouze PMR nebo pouze MR.  

Jiná diagnóza 

Do této skupiny byly zařazeny ty případy, jejichţ indikace nepatří do ţádné výše 

zmíněné skupiny. 

 

4.3 Analýza údajů a jejich výpočty 

Tato práce se věnuje skupině pacientŧ s indikační diagnózou sterilita/infertilita. 

Jsou zde sice zaznamenávány všechny nálezy inv(9), avšak hlavní pozornost je kladena 

na výskyt inv(9) pacientŧ s poruchou reprodukce. S diagnózou sterilita/infertilita bylo 

pracováno jako s problematikou páru, tedy nebyla rozdělena na muţe a ţeny. Nicméně 

byly vyhledány cytogenetické nálezy s inv(9) i u ostatních indikačních skupin, které 

jsou specifikovány výše. Postupovala jsem tak proto, aby bylo moţno graficky 
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znázornit rozdíl výskytu inv(9) mezi sterilními/infertilními pacienty a pacienty 

vyšetřených z jiných indikačních dŧvodŧ. Dŧvod zaznamenání všech případŧ s inv(9) 

spočíval v mezilaboratorním porovnání. Potřebné údaje pro toto porovnání poskytla 

diplomová práce MUDr. Antonína Šípka jr. na téma Pericentrická inverze chromozomu 

9 v klinické genetické praxi. V této diplomové práci z roku 2010 byla pouţita data z 

těchto tří cytogenetických laboratoří: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (ÚBLG 1.LF UK a 

VFN), Oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou 

(FTNsP) a laboratoře Sanatoria Pronatal. Celkem bylo zaznamenáno 21 944 vyšetření. 

Vyuţila jsem moţnosti mezilaboratorního srovnání a porovnala jsme celkový výskyt 

inv(9) v jednotlivých laboratořích. Poté jsem se zaměřila na hlavní studovanou skupinu 

a graficky znázornila rozdíly výskytu inv(9) u infertilní/sterilní populace, opět 

mezilaboratorně. Tím byl získán přehled celkové incidence mezi laboratořemi i rozdíly 

ve výskytu inverze na chromozomu 9 u skupiny pacientŧ, kteří byli vyšetřeni z dŧvodu 

sterility/infertility (Šípek, 2010, str. 24,30). Samozřejmě jsem porovnala výskyt inv(9) u 

jednotlivých skupin, které byly dle indikačních diagnóz vytvořeny, pouze v rámci 

laboratoře GENvia s.r.o..  

 

4.4 Postup cytogenetického vyšetření 

K cytogenetickému vyšetření byly pouţity vzorky lymfocytŧ periferní krve, 

jejichţ zpracování probíhalo dle zavedených metod v laboratoři GENvia s.r.o. Byla 

pouţita kultivační média a roztoky potřebné k dalšímu zpracování vzorku. Vizualizace 

chromozomŧ byla prováděna barvící technikou G-banding (G-pruhování). Vzorek byl 

po tomto procesu připraven k mikroskopickému pozorování. 

 

4.4.1 Přijetí a nasazení vzorků   

Přijímané vzorky lymfocytŧ periferní krve určené k cytogenetickému vyšetření 

jsou odebírány a do laboratoře transportovány v heparinizovaných zkumavkách se 

zeleným víčkem. Po jejich převzetí je nutné zkontrolovat, zda je zkumavka označena 

údaji o pacientovi a zda je vzorek doprovázen řádně vyplněnou ţádankou 

s informovaným souhlasem pacienta. Poté je dŧleţité informace správně zapsat do 
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zavedené dokumentace a materiál zpracovat co moţná nejdříve od jeho přijetí. Dále 

jsem pracovala dle zavedených principŧ laboratoře GENvia s.r.o. Z mrazáku jsem 

vyndala plastikové zkumavky s médiem (mnoţství dle počtu nasazovaných krví), ve 

kterém se buňky kultivují, a nechala je vytemperovat ve vodní lázni na 37°C. Pomocí 

mikropipety jsem přidala 0,5ml plné krve vzorku pacienta do 5ml kultivačního média. 

Médium jsme ihned označila přiděleným číslem pacienta a datem, ve kterém se bude 

vzorek zpracovávat. Kultivační zkumavky jsem lehce promíchala a nechala  inkubovat 

při 37°C. Kaţdé médium obsahovalo fytohemaglutinin, který stimuluje rŧst lymfocytŧ. 

Navíc jsou zkumavky vyrobeny prakticky, s rovným povrchem na jedné straně, tudíţ 

kultivace probíhá ve stabilní vodorovné poloze (Standardní operační postup, 2005). 

 

4.4.2 Zpracování lymfocytů periferní krve 

Po 72 hodinách kultivace jsem mohla začít se zpracováním vzorkŧ. Po přidání 9 

kapek roztoku kolcemidu (vřeténkového jedu) jsem vzorek nechala 1 hodinu inkubovat 

při 37°C. Tím jsem zpŧsobila zastavení dělení buněk v metafázi mitózy. V této fázi jsou 

totiţ chromozomy spiralizovány a vhodné pro optické mikroskopování. Poté jsem 

vzorky centrifugovala 10 minut při 1200 otáčkách. V dalším kroku bylo potřeba získat 

pouze sediment bez kultivačního média. Odstranila jsme tedy opatrně supernatant 

pomocí vodní vývěvy a sediment roztřepala. Buňky jsem dále hypotonizovala roztokem 

KCl (0,075M chlorid draselný), coţ má za následek zvětšení buňky a ztenčení její 

membrány. Chromozomy mají větší prostor a jsou rozprostřeny dále od sebe. 

S hypotonickým roztokem jsme nechala vzorky inkubovat 30 minut v termostatu a 

následně centrifugovala (1200 otáček/10 minut). Opět jsem odsála supernatant a začala 

jsem vzorek fixovat směsí methanol – kyselina octová (3:1). Po fixaci následovalo 

uloţení vzorku na 20 minut do lednice a opět odstranění supernatantu. Fixaci jsem 

provedena stejným zpŧsobem ještě třikrát. Hypotonický roztok i fixační směs jsem ke 

vzorku přidávala Pasterovou pipetou za stálého třepání na třepačce (Vortexu). U 

poslední fixace jsem výsledný sediment protřepala a dle potřeby zředila do mléčného 

zákalu přidáním několika kapek kyseliny octové, popř. zředila téţ metanol-octovou 

fixací. Zkumavky jsem uloţila do lednice. Poté jsem si do kyvety s destilovanou vodou 

připravila podloţní sklíčka. Pro lepší viditelnost jsem sklíčka vyleštila a uloţila do 

lednice.  
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Nyní jsem mohla začít připravovat chromozomové preparáty. Připravenou 

suspenzi buněk jsem kapala na připravená skla z takové výšky, aby se chromozomy 

přichytily na jejich povrch a došlo k porušení buněčné membrány. Nakapaná skla jsem 

nechala usušit na topné desce při 42°C do zaschnutí suspenze. Kdyţ jsem se 

mikroskopicky přesvědčila, ţe na sklíčku došlo k uvolnění dostatečného mnoţství 

chromozomŧ, nechala jsme sklíčka „ostaršit“ 25 minut při 96°C v horkovzdušné 

sušárně a přistoupila k jejich vizualizaci (Standardní operační postup, 2009). 

 

4.4.3 Barvení chromozomových preparátů 

Pro vizualizaci chromozomŧ jsem vyuţila nejběţnější pruhovací metodu, G-

pruhování. Postup spočíval v namočení podloţního skla do třech kyvet a následném 

obarvení. První kyveta obsahovala Sörensenŧv pufr (fosfátový pufr o pH 6,8) a 4 ml 

trypsinu. V druhé kyvetě bylo 0,5 ml bovinního séra rozpuštěno v Sörensenově pufru. 

Třetí kyveta obsahovala samotný Sörensenŧv pufr. Dobu pŧsobení trypsinu jsem měřila 

pomocí stopek a pro rŧzné preparáty byla individuálně dlouhá (1-10 sekund). Podloţní 

sklo jsem polila roztokem 1,5 ml injekční vody + 0,5 ml Wrightova roztoku. V této fázi 

bylo moţno na chromozomu mikroskopicky pozorovat tmavé a světlé pruhy, jejichţ 

střídání a rozsah jsou pro kaţdý chromozom charakteristické (Standardní operační 

postup, 2009). Chromozomy mohou být nabarveny v rŧzných úrovních rozlišení, jak 

ukazuje obrázek č. 4 na chromozomu 9. V našem případě byly chromozomy obarveny 

při rozlišení 550 pruhŧ, coţ je doporučeno E.C.A. (European Cytogeneticists 

association – Asociace Evropských cytogenetikŧ). Tato asociace udává obecné zásady a 

zabezpečení kvality pro cytogenetické laboratoře. Autoři Hastings a kolektiv uvádějí 

minimální QAS (G-banding quality – kvalita G-pruhování) chromozomŧ v závislosti na 

dŧvodu vyšetření. Aktualizace informací této asociace jsou k dispozici na internetových 

stránkách (Hastings et al., 2012, s. 12-13). 
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Obrázek č. 4: Vzor pěti různých úrovní rozlišení u haploidního chromozomu 9, 

z levé strany je rozlišovací schopnost 300-, 400-, 550-, 700-, a 850-pruhů. 

 

Upraveno z [Shaffer et al., 2009, str. 24]. 

 

4.4.4 Vyhodnocení preparátů 

Obarvené preparáty byly připraveny na vyhodnocení pomocí optického 

mikroskopu. Při hodnocení se zkušený cytogenetik zaměřoval na počet chromozomŧ a 

také na jejich strukturní uspořádání. Pokud byla pozorována strukturní přestavba, bylo 

zjištěno, o kterou aberaci se jedná. Chromozomy byly pozorovány v metafázích jader 

mitóz, jak je vidět na obrázku č. 5. Z těchto chromozomŧ byl dále vytvořen karyogram, 

ve kterém jsou chromozomy seřazeny a invertovaný (otočený) segment je tudíţ lépe 

viditelný (viz obrázek č. 6 a 7). Zmiňované obrázky byly zpracovány programem Karyo 

od firmy Spectral Imaging na mikroskopu Nikon Eclipse 80i v cytogenetické laboratoři 

GENvia s.r.o. 
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Obrázek č. 5: Chromozomy obarveny G-pruhováním v metafázi mitózy 

 

 

Obrázek č. 6: Sestavený karyotyp ţeny s prokázanou inverzí na chromozomu 9 
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Obrázek č. 7: Pericentrická inverze chromozomu 9 (šipka), výřez z obrázku č. 6  
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5 Výsledky 

Za období 2004-2011 bylo v laboratoři Genvia (GENvia s.r.o.) vyšetřeno celkem 

5195 vzorkŧ periferní krve. Při procházení těchto záznamŧ bylo zaznamenáno celkem 

84 inverzí na chromozomu 9 s laboratorní incidencí 1,62 %. V našem souboru se 

vyskytovaly pouze pericentrické inverze malého rozsahu, který nebyl větší neţ: 

inv(9)(p12q13). Jednalo se tedy o malé strukturní přestavby zahrnující centromeru.  

Také nebyl nalezen ţádný případ inv(9) v homozygotním stavu.  Skupinou, u které se 

vyskytovalo nejvíce případŧ této inverze, byla skupina pacientŧ s jinou diagnózou s 26 

nálezy, coţ je tedy 30,95 %. U skupiny sterilita/infertilita odpovídal nález 27,38 %, 

které zahrnují 23 případŧ s inv(9). Další diagnózou byla VVV v RA s 19 nálezy (22,62 

%). U skupiny VVV bylo nalezeno 9 případŧ (10,71 %). Dále 7 případŧ (8,33 %) bylo 

objeveno u skupiny dárcŧ pohlavních buněk. Nakonec u diagnózy PMR a MR nebyl 

nalezen ţádný případ inverze 9. chromozomu. Přehled počtu vyšetřovaných vzorkŧ a 

nálezŧ inv(9) u jednotlivých skupin znázorňuje tabulka č. 8. Absolutní a relativní 

četnosti nálezŧ inv(9) u jednotlivých skupin i celkově uvádí tabulka č. 9. Relativní 

četnost inv(9) u jednotlivých diagnóz poté ukazuje obrázek č. 8. Výsledky za jednotlivé 

roky 2004-2011 jsou uvedeny formou tabulek v příloze.       

Tabulka č. 8: Souhrnný přehled vyšetřovaných vzorků za období 2004-2011 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet nalezených inv(9) 

Sterilita/infertilita 1730 23 

VVV 552 9 

Dárci pohl. buněk 430 7 

VVV v RA 1049 19 

PMR a MR 211 0 

Jiná diagnostika 1223 26 

Celkem 5195 84 
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Tabulka č. 9: Absolutní a relativní četnost nálezů inverze na 9 chromozomu  

Diagnóza Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Sterilita/infertilita 23 27,38 

VVV 9 10,71 

Dárci pohl. buněk 7 8,33 

VVV v RA 19 22,62 

PMR a MR 0 0 

Jiná diagnostika 26 30,95 

Celkem 84 100,00 

 

Obrázek č. 8: Graf indikačních diagnóz s výskytem inv(9), diagnózy jsou seřazeny 

podle jejich hodnoty 

 

 

Celkový počet výskytu inverzí na chromozomu 9 byl porovnán v obrázku č. 9 

s výzkumem, který vypracoval MUDr. Antonín Šípek jr. v roce 2010. Tato diplomové 

práce obsahuje 21 944 záznamŧ, přičemţ bylo nalezeno 334 případŧ s inv(9). 

V cytogenetické laboratoři ÚBLG 1.LF UK a VFN bylo za období 1986 – 2008 

vyšetřeno 9613 vzorkŧ a u 136 byla nalezena inv(9). Ve FTNsP bylo vyšetřeno 7884 

vzorkŧ za období 1981 – 2008, přičemţ inv(9) byla prokázána u 121 pacientŧ. 
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Za období 2002 – 2008 bylo vyšetřeno 4447 pacientŧ v Sanatoriu Pronatal, kde autor 

zaznamenal 77 inv(9). Uvedené nálezy inverzí jsou skutečné počty, se kterými MUDr. 

Antonín Šípek jr. pracoval po redukci z pŧvodního celkového počtu 351 inv(9) na 334 

inv(9). Ze statistiky byly vyřazeny ty nálezy inv(9) u kterých byla současně nalezena i 

jiná abnormalita chromozomŧ (Šípek, 2010, str. 30-31). Souhrnný přehled laboratorní 

incidence inverze na chromozomu 9 všech laboratoří, ze kterých byla data hodnocena, 

ukazuje tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10: Přehled laboratorní incidence inverze na chromozomu 9 v rámci 

jednotlivých laboratoří 

Laboratoř ÚBLG FTNsP Pronatal Genvia 

Celkový počet vyšetření 9613 7884 4447 5195 

Celkový výskyt inv(9) 136 121 77 84 

Laboratorní incidence inv(9) (%) 1,41 1,53 1,73 1,62 

 

Obrázek č. 9: Grafické porovnání celkového výskytu inv(9) mezi laboratořemi 
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V případě všech třech cytogenetických laboratoří (ÚBLG, FTNsP a Sanatorium 

Pronatal) byla skupina sterilita/infertilita nejvíce zastoupenou indikační diagnózou s 

výskytem inverze na chromozomu 9. V ÚBLG bylo nalezeno 47 případŧ inv(9) u 

sterilních/infertilních pacientŧ, ve FTNsP se jednalo o 33 případŧ inv(9) a 44 případŧ v 

Sanatoriu Pronatal. Celkem 124 cytogenetických nálezŧ této inverze z celkového počtu 

334 dostaly indikační diagnózu sterilita/infertilita na pozici nejčastěji zastoupené 

skupiny kaţdé laboratoře. Autor ve své práci vytvořil samostatnou indikační skupinu 

pacientŧ s poruchou spermatogeneze, ve které se nachází dalších 11 inv(9). Jelikoţ 

v indikační skupině sterilita/infertilita, která pochází z laboratoře GENvia s.r.o., jsou 

zahrnuty všechny případy s poruchou reprodukce (včetně muţŧ s poruchou 

spermatogeneze), byl tento počet (11) připočítán k výskytŧm inv(9) u skupin 

sterilita/infertilita, se kterými MUDr. Antonín Šípek jr. ve svém výzkumu pracoval 

(Šípek, 2010, str. 60-61). Dále bylo s výskytem inv(9) u pacientŧ s poruchou 

spermatogeneze naloţeno v rámci skupiny sterilita/infertilita, tedy v ÚBLG byl počet 

inv(9) 49, ve FTNsP bylo nalezeno 34 inv(9) a nakonec v Pronatalu bylo zachyceno 52 

pacientŧ s inv(9). 

Obrázek č. 10: Grafické porovnání výskytu inv(9) u sterilní/infertilní populace 

mezi laboratořemi v rámci všech nálezů inv(9) jednotlivých laboratoří 
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Z obrázku č. 10 nelze vyvodit, zda je výskyt inv(9) u sterilních/infertilních 

pacientŧ mezilaboratorně podobný, protoţe jsou rozdílné výchozí počty vyšetřovaných 

pacientŧ. Proto byla vytvořena tabulka č. 10, která srovnává relativní četnosti. 

Tabulka č. 10: Mezilaboratorní srovnání výskytu inv(9) u sterilních/infertilních 

pacientů – relativní četnosti 

Laboratoř ÚBLG FTNsP Pronatal Genvia 

Inv (9) u sterilní/infertilní skupiny 49 34 52 23 

Celkový výskyt inv(9) 136 121 77 84 

Relativní četnost (%) 36,03 28,10 67,53 27,38 

 

V tabulce č. 10 je viditelný abnormální relativní výskyt v Sanatoriu Pronatal.  

Cytogenetická laboratoř Pronatal se specializuje na komplexní diagnostiku a léčbu 

neplodnosti.    

Dále bylo vyuţito studia výskytu inv(9) u sterilní/infertilní populace, jehoţ 

výzkum probíhal na oddělení lékařské genetiky Univerzity Tarbiat Modares v Teheránu 

a byl publikován v roce 2007. Autory jsou Mozdarani et. al. (viz. oddíl 3.8). Grafické 

porovnání ukazuje obrázek č. 11. Protoţe se Mozdarani a kolektiv ve své práci zaměřují 

pouze na pacienty s diagnózou sterilita/infertilita, byla pouţita jako celková skupina 

počet vyšetřených pacientŧ s touto indikací a v tomto souboru byl znázorněn počet 

pacientŧ s prokázanou inv(9). Relativní četnosti porovnává tabulka č. 11.   
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Obrázek č. 11: Grafické zobrazení internacionálního porovnání výskytu inv(9) u 

sterilní/infertilní populace vzhledem k celkovému počtu vyšetřovaných osob 

s indikační diagnózou sterilita/infertilita 

 

 

Tabulka č. 11: Relativní četnosti mezi internacionálními laboratořemi 

Laboratoř Tarbiat Modares University Genvia 

Inv(9) u sterilních/infertilních pacientŧ 15 23 

Celkový počet vyšetřených 

sterilních/infertilních pacientŧ 601 1730 

Relativní četnost (%) 2,50 1,33 
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6 Diskuze 

V rámci této studie bylo zaznamenáno 5195 výsledkŧ z akreditované genetické 

laboratoře GENvia s.r.o. za období 2004-2011. Jednalo se o výsledky cytogenetického 

vyšetření lymfocytŧ periferní krve. Byly vyhledány všechny případy, u kterých se 

vyskytovala inverze 9. chromozomu (celkem 84 případŧ s laboratorní incidencí 1,62%). 

Nálezy byly roztříděny do indikačních skupin, které jsem vytvořila. Tyto skupiny jsem 

mezi sebou porovnala a největší pozornost jsem věnovala indikační diagnóze 

sterilita/infertilita, u které bylo zjištěno 23 případŧ (27,38%) s pericentrickou inverzí 

chromozomu 9, která v ţádném z případŧ nepřesahovala rozsah: inv(9)(p12q13). Kaţdý 

případ této inverze byl nalezen v heterozygotním stavu. Vzhledem k tomu, ţe jsem u 

kaţdého cytogenetického nálezu měla k dispozici veškeré informace o pacientovi, mohu 

vyloučit situaci, ve které by dva nebo více nálezŧ inv(9) pocházelo od jednoho pacienta. 

V posledních letech přibylo v laboratoři GENvia s.r.o. případŧ pacientŧ, vyšetřených 

z indikačních dŧvodŧ dárcovství pohlavních buněk, u kterých se inv(9) vyskytuje méně 

často. U pacientŧ, vyšetřených z dŧvodu PMR a MR se nevyskytl ţádný případ inv(9).    

Kromě porovnání výsledkŧ u vytvořených indikačních skupin, bylo vyuţito také 

mezilaboratorního srovnání výsledkŧ z  diplomové práce MUDr. Antonína Šípka jr. na 

téma Pericentrická inverze chromozomu 9 v klinické genetické praxi. Z této diplomové 

práce byly pro porovnání pouţity tyto výsledky: počet všech vyšetřených pacientŧ, 

celkový výskyt pozorovaných inverzí na chromozomu 9 a počet těchto inverzí u 

indikační diagnózy sterilita/infertilita, v rámci tří praţských laboratoří (ÚBLG, FTNsP a 

Sanatorium Pronatal). Autor zde neuvádí počty vyšetřených pacientŧ u jednotlivých 

indikačních skupin, zřejmě z dŧvodu velkého souboru výsledkŧ. Obrázek č. 10 a 

tabulka č. 10 proto porovnávají výskyt inv(9) u sterilních/infertilní pacientŧ v rámci 

výskytu inv(9) u všech indikačních skupin kaţdé laboratoře zvlášť. Při srovnání 

relativní četnosti při mezilaboratorním porovnání bylo zjištěno, ţe v případě Sanatoria 

Pronatal je výskyt ivn(9) u sterilní/infertilní populace je téměř 2,5x vyšší, neţ 

v laboratoři Genvia. Dŧvodem je to, ţe laboratoř Pronatal je specializovaná 

cytogenetická laboratoř komplexní diagnostiky a léčby neplodnosti. Jedná se tedy o jiţ 

vyselektovanou část vyšetření, u které lze předpokládat vyšší výskyt inv(9) u pacientŧ 

s poruchou reprodukce. Naopak relativní četnost 27,38 %, vypočítána v rámci výskytu 

inv(9) u všech indikačních skupin v laboratoři GENvia s.r.o. se přibliţuje hodnotě 28,10 
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%, coţ je relativní četnost výskytu inv(9) vypočítána ve FTNsP. Tyto výsledky jsou 

podobné, protoţe v obou porovnávaných laboratořích jsou vyšetřováni pacienti ze 

zhruba stejných indikačních dŧvodŧ. Zmiňovaná hodnota 27,28 % (pocházející z 

laboratoře GENvia s.r.o.) je statisticky niţší, neţ v ostatních laboratořích, které byly 

pouţity pro porovnání (ÚBLG, Pronatal), coţ je pravděpodobně zpŧsobeno odlišným 

procentuálním zastoupením jednotlivých diagnóz.       

Pro internacionální porovnání byla vybrána jedna cizojazyčná studie. Mozdarani 

a kolektiv, jejichţ výzkum probíhal na oddělení lékařské genetiky Univerzity Tarbiat 

Modares v Teheránu, uvádějí ve své práci počet pacientŧ, kteří byli vyšetřeni pro 

sterilitu/infertilitu. Dále pojednávají o případech, u kterých byla prokázána inv(9).   V 

obrázku č. 11 byl tedy porovnán výskyt inv(9) u sterilní/infertilní populace vzhledem 

k celkovému počtu osob, vyšetřených pro sterilitu/infertilitu. Data tohoto výzkumu 

poskytla moţnost cíleného porovnání, avšak odlišné výsledky mohou souviset 

s rozdílnou etnickou skupinou pacientŧ.  

V cizojazyčné literatuře, hlavně anglické, nebyly rozlišovány pojmy sterilita a 

infertilita, jak je tomu v české terminologii. Termínem „infertility“ byla označována 

všeobecně neplodnost i infertilita. Termín „sterility“ se téměř nikde nevyskytovat. 

Pacienti byli tedy zařazeni do jedné indikační skupiny bez ohledu na to, zda jejich 

vyšetření bylo indikováno z dŧvodu sterility nebo infertility. Proto jsou v této práci také 

tyto dva pojmy sloučeny a vytvořena jedna indikační diagnóza sterilita/infertilita. Bylo 

tak učiněno pro moţnost porovnávání výsledkŧ s výsledky literárních údajŧ. Rozdíl 

mezi sterilitou a infertilitou je vysvětlen v teoretické části, tak, jak jsou pouţívány tyto 

dva pojmy v české terminologii.    
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Závěr 

Relativní četnost výskytu inverze na chromozomu 9 u sterilních/infertilních 

pacientŧ, vypočtená z celkového výskytu této inverze u všech indikačních diagnóz 

v laboratoři GENvia s.r.o., je 27,38 %. Relativní četnost výskytu inverze na 

chromozomu 9 u sterilních/infertilních pacientŧ, vypočtená z celkového počtu pacientŧ, 

kteří byli vyšetřeni z indikačních dŧvodŧ sterilita/infertilita v rámci téţe laboratoře, je 

1,33%. Třebaţe se jedná o relativně malý počet vzorkŧ, nepřikláním se k pracím, které 

uvádějí klinický význam inv(9) u diagnózy sterilita/infertilita.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2004 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita + infertilita 65 1 

VVV 62 0 

Dárci pohl. buněk 18 0 

VVV v RA 72 0 

PMR a MR 15 0 

Jiná diagnostika 53 0 

Celkem 285 1 

 

Příloha č. 2: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2005 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita + infertilita 163 1 

VVV 37 0 

Dárci pohl. buněk 10 0 

VVV v RA 79 0 

PMR a MR 13 0 

Jiná diagnostika 59 2 

Celkem 361 3 

Příloha č. 3: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2006 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita + infertilita 97 0 

VVV 93 1 

Dárci pohl. buněk 21 0 

VVV v RA 91 3 

PMR a MR 18 0 

Jiná diagnostika 102 1 

Celkem 422 5 
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Příloha č. 4: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2007 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita + infertilita 153 4 

VVV 62 2 

Dárci pohl. buněk 24 0 

VVV v RA 106 2 

PMR a MR 27 0 

Jiná diagnostika 103 4 

Celkem 475 12 

Příloha č. 5: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2008 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita + infertilita 95 0 

VVV 40 1 

Dárci pohl. buněk 6 0 

VVV v RA 117 2 

PMR a MR 36 0 

Jiná diagnostika 208 3 

Celkem 502 6 

Příloha č. 6: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2009 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita/infertilita 141 0 

VVV 99 3 

Dárci pohl. buněk 38 0 

VVV v RA 183 3 

PMR a MR 11 0 

Jiná diagnostika 225 4 

Celkem 697 10 
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Příloha č. 7: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2010 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita/infertilita 462 8 

VVV 92 1 

Dárci pohl. buněk 150 3 

VVV v RA 206 4 

PMR a MR 45 0 

Jiná diagnostika 250 8 

Celkem 1205 24 

Příloha č. 8: Počet pacientů s inverzí na chromozomu 9 a celkový počet pacientů 

vyšetřených v roce 2011 (tabulka) 

Diagnóza Počet vyšetřených pacientů Počet pacientů s inv(9) 

Sterilita/infertilita 554 9 

VVV 67 1 

Dárci pohl. buněk 163 4 

VVV v RA 195 5 

PMR a MR 46 0 

Jiná diagnostika 223 4 

Celkem 1248 23 

 

 

 

 


