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Využití laserové mikrodisekce ke genotypování 

biologického materiálu odebraného při potratu 

 

Abstrakt 

 Laserová mikrodisekce se ve forenzní genetice používá především jako metoda 

separace buněk ze vzorků smíšených biologických stop sexuálně motivovaných 

trestných činů. Využití však nalezla i u případů určení otcovství genotypováním 

biologického materiálu odebraného při potratu. Ze vzorků se separuje fetální část 

placenty a stanoví se čistý profil DNA fétu, který je možný porovnat s profilem 

DNA podezřelého. Cílem této práce byla aplikace metody laserové mikrodisekce 

k separaci choriových klků z placenty a následná genetická analýza vedoucí  

ke stanovení čistého fetálního profilu DNA. Dalším cílem byla optimalizace  

a příprava metody pro její zavedení do forenzní praxe. 

Optimalizace přípravy vzorků proběhla v první fázi na testovacích tkáňových 

řezech svalové tkáně a epitelových buňkách z bukálních stěrů. Ve druhé fázi byl 

použit experimentální materiál z potratů od dobrovolných dárkyň. Zároveň 

proběhlo testování techniky přímo na materiálu získaném z trestné činnosti. 

Výsledkem bylo stanovení čistého fetálního profilu DNA separací 10 buněk 

choriových klků odebraných  metodou laserové mikrodisekce.  

 

Klí čová slova 

Laserová mikrodisekce, tkáňové řezy, placenta, choriové klky, fetální profil DNA, 

stanovení otcovství 

 

 

 

 



 

 

 

 

The use of laser microdissection for the genotyping of 

biological material isolated during an abortion 

 

Abstract 

In forensic genetics laser microdissection is used mainly as a method of cell 

separation from samples of mixed biological traits of sexually motivated crimes.  

It can also be used in paternity testing via genotyping of biological material 

isolated during an abortion. The foetal part of placenta is separated from  

the acquired samples and a pure DNA profile of the foetus is determited. This 

DNA can be compared to the suspect's DNA. The goal of this project  

is the application of laser microdissection to separate chorionic villi  

from a placenta and the subsequent genetic analysis leading to the determination 

of a pure foetal DNA profile. A secondary goal was the preparation  

and optimization of the method necessary for its introduction to forensic practice. 

In the first phase the optimization of the sample preparation was conducted  

on test  sections of muscular tissue and  epithelial cells from a buccal swap. 

Experimental material acquired during abortions of voluntary donors was used  

in the second phase. This technique was simultaneously tested on material directly 

linked to criminal acts. The separation of 10 chorionic villi cells with the method 

of laser microdissection eventually resulted in the determination of a pure foetal 

DNA profile. 

 

Key words 

Laser microdissection, tissue sections, placenta, chorionic villi, foetal DNA 

profile, paternity testing 
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1. Seznam použitých zkratek 

CODIS  Combined DNA Index System 

DAPI   4',6-diamidino-2-fenylindol 

dH2O   ultračistá destilovaná voda bez nukleáz 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DTT    dithiothreitol 

EDNAP  The European DNA Profiling Group 

ENFSI   European Network of Forensic Science Institutes 

ESS    European Set of Standards 

EVA   ethylenvinylacetát 

HE   hematoxylin-eosin 

IR   infračervené záření 

KV   krystalová violeť 

KÚP   Kriminalistický ústav Praha 

LCN PCR   amplifikace vzorku s nízkým obsahem DNA 

LM    laserová mikrodisekce 

LCM   laser capture microdissection 

MM   microbeam microdissection 

mtDNA  mitochondriální DNA 

NK   negativní kontrola 

OKTEMK Odbor kriminalistické techniky a expertiz Moravskoslezského 

kraje 

PCR    polymerázová řetězová reakce 

PE    polyetylen 

PEN    polyetylen-naftalen 

PK    pozitivní kontrola 

RFU    relativní jednotka výšky píků genetického profilu 

RNA   ribonukleová kyselina 

rpm    otáčky za min 

RT   laboratorní teplota 

SDS    dodecylsulfát sodný 

STR    krátká tandemová repetice 

UV   ultrafialové záření 
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UV-A  ultrafialové záření typu A 

UV-B  ultrafialové záření typu B 

UV-C  ultrafialové záření typu C 

X-STR  krátká tandemová repetice lokalizovaná na chromozomu X 

Y-STR  krátká tandemová repetice lokalizovaná na chromozomu Y 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce byla aplikace techniky laserové 

mikrodisekce v oblasti forenzní genetiky, testování této techniky při genotypizaci 

materiálu odebraného v průběhu miniinterrupce, separace fetální části choriových 

klků a stanovení čistého fetálního genetického profilu bez příměsi biologického 

materiálu matky. Dále pak příprava techniky pro její zavedení do forenzní praxe 

na Kriminalistickém ústavu v Praze. Dalšími dílčími cíly práce bylo užití techniky 

laserové mikrodisekce při zpracovávání dalších druhů vzorků, především  

pak tzv. testovacího materiálu, který umožnil optimalizace techniky pro účely naší 

genetické laboratoře. 
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3. Úvod 

Úkolem forenzních genetiků je zjištění a stanovení genetických profilů jedince 

- tzv. „genetic finger prints“ z nejrůznějšího biologického materiálu odebraného 

na místě, kde došlo k trestné činnosti. V současnosti existuje celá řada 

genetických analýz zajišťující pohodlné a přesné stanovení genetického profilu 

analýzou deoxyribonukleové kyseliny (DNA) z důkazního materiálu, zvlášť 

jedná-li se o materiál jediného zůstavitele DNA. Problematickým materiálem  

se však stávají smíšené vzorky více osob, jelikož se průkaznost takových 

smíšených DNA profilů v důkazním řízení výrazně snižuje. Tento problém lze 

vyřešit separačními technikami. Původní separační techniky byly manuální  

a vyžadovaly čas a zručnost pracovníka. Řada dnes používaných separačních 

technik je založená na principu izolace pomocí chemických detergentů. Takové 

postupy jsou také technicky i časově náročné na provedení, navíc se zvyšuje 

riziko narušení buněčné stavby, což může mít efekt na chemickou stavbu 

biomolekul a tedy na výsledný profil DNA. Oproti tomu metoda laserové 

mikrodisekce (LM) je izolační technika založená na principu identifikace buněk 

podle jejich mikroskopické struktury a následném mechanickém odběru. 

Technika LM kombinuje mikroskopii se znalostmi z histologie a biologie 

buňky, resp. buněčných struktur a slouží jako separační metoda požadovaných 

buněk, buněčné populace i subbuněčných komponent z heterogenního vzorku. Jde 

o velmi přesnou a čistou techniku separace, kdy dochází k přesné identifikaci, 

rychlému řezu za použití laserového paprsku a následnému aseptickému odběru 

vzorku. Účinek a délka působení laserového paprsku jsou zároveň uzpůsobeny 

tak, aby byla minimalizována možnost poškození buněk v důsledku narušení 

jejich buněčné nebo biochemické stavby.  

 

3.1. Vývoj laserové mikrodisekce 

Laserová mikrodisekce byla vyvinuta v průběhu 90. let 20. století v Národním 

ústavu zdravotnictví ve Skotsku. V roce 1996 byla poprvé popsána  

jako diagnostická technika klinických molekulárních analýz  

(Emmert-Buck, 1996). LM jako zcela nová metoda prošla do současnosti 

značným vývojem, který přispěl, jak ke zdokonalení této techniky, tak k vývoji 
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nejrůznějších modifikací metody a rozšířil tím možnosti použití LM v celé sféře 

medicínských oborů (např.: histopatologie, cytogenetika), v biologickém 

výzkumu (např.: proteomika, neurobiologie) a v neposlední řadě i ve forenzní 

praxi.  

  

3.1.1. Původní separační metody 

K separaci tkáňových struktur se původně používaly sterilní chirurgické 

nástroje – skalpel a ocelová jehla. Tato manuální metoda patří mezi časově 

náročné a pro úspěšné provedení vyžaduje zkušenosti a zručnost pracovníka. 

Velkým přínosem pro biomedicínskou diagnostiku bylo zavedení techniky 

negativní ablace. Funguje na tomto principu: po překrytí zkoumaných 

(vybraných) buněk vrstvou pigmentu se následně vzorek vystaví působení 

ultrafialového (UV) záření, kdy dojde k poškození nechráněných buněk. Zbylé 

buňky ve vzorku s nepoškozenou DNA jsou poté podstoupeny dalším analýzám 

(Shibata et al., 1992). 

 

3.1.2. Separace buněk s použitím laserového paprsku 

V 90. letech minulého století byly v diagnostice nezávisle na sobě vyvinuty 

dvě technologie – Laser capture microdissection (LCM) a Microbeam 

microdissection (MM). LCM funguje na principu selektivní adheze vybraných 

buněk k termoplastickému filmu, jež je aktivovaná laserovým pulzem. Naproti 

tomu MM metoda (též Laser cutting microdissection) umožňuje pomocí 

laserového paprsku okroužit požadované oblasti vzorku a oříznout je  

i s membránou, na které je vzorek fixován. Tyto technologie daly základ dnešní 

podobě laserové mikrodisekce (Ladanyi et al., 2006). 

Samotná technika LM vyžaduje pro své použití mikroskop, který je propojený 

s počítačem a disponuje softwarem zobrazující lokalizaci ve vzorku, a dále  

pak jednotku generující laserové záření - zdroj. Při LM působí laserové záření  

ve formě paprsku, který je uzpůsobený tak, aby procházel optikou mikroskopu  

a působil v místě určení na připravený vzorek. Laserový paprsek je definován 

jako proud fotonů stejné vlnové délky. Podle použití druhu laseru (resp. vlnové 
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délky laserového paprsku) se metoda dělí na dvě hlavní skupiny, a to LM 

s laserovým paprskem, který svým hodnotám vlnové délky odpovídá 

infračervenému (IR) barevnému spektru a LM s laserovým paprskem v oblasti 

ultrafialového (UV) spektra. 

 

3.1.2.1. Laserová mikrodisekce s použitím IR paprsku 

Původní technika používá IR laserová paprsek, který má vlnovou délku  

812 nm. Paprsek laseru v tomto případě funguje jako zdroj tepelné energie. Delší 

vlnová délka umožňuje zaostření laserového pulzu na desetinu mikrometru (µm). 

Řez silný jednotky µm (Curran et al., 2000) je velmi citlivý a umožňuje separaci 

jednotlivých buněk, izolace subbuněčných struktur není však možná 

(Vandewoestyne a Deforce, 2010). 

Výhodou tohoto uspořádání je použití klasických mikroskopických skel. 

Mechanismus separace požadovaných buněk ze vzorku je zajištěný vazbou buněk 

na termoplastický film (detailní popis techniky v následující podkapitole). Hodí  

se pro izolaci malých okrsků buněk popř. pro roztroušené vzorky. Technika  

je ale časově náročnější a pro vzorky o tloušťce větší než 10 µm nenachází dobré 

uplatnění. Navíc existuje riziko, že by tepelná energie mohla mít vliv na buněčnou 

stavbu. Aby byl tento nežádoucí efekt minimalizován, generovaný laserový pulz 

působí v řádech desetin sekundy (Goldstein et al., 1998, Maitra a Gazdar, 2001). 

 

3.1.2.2. Laserová mikrodisekce s použitím UV paprsku 

UV záření je podle aktivity (resp. vlnové délky) možné rozdělit do tří skupin: 

UV-C, UV-B a UV-A.  

Záření UV-C, jehož vlnová délka je v rozmezí 200 až 290 nm a UV-B 

s vlnovou délkou 290 až 320 nm, nejsou vhodné pro použití při mikrodisekci. 

UV-C záření je absorbováno nukleovými kyselinami a proteiny, způsobuje  

tak poškození DNA mutacemi. UV-B záření je v nezanedbatelném množství 

absorbováno dalšími biomolekulami, což má za následek změny vazeb a jejich 

molekulární struktury (Seidl a Novotny, 2007). To je pro další analýzy nežádoucí. 

Oproti technologii, která využívá IR laserový paprsek, generuje tato technologie 
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minimální množství tepelné energie, efekt na celulární struktury je v tomto směru 

zanedbatelný (Niyaz et al., 2005; Domazet et al., 2008). 

Technologie, která k mikrodisekci používá laserový paprsek o vlnové délce 

320 až 400 nm, tedy v UV-A spektru, má minimální efekt na strukturu 

biomolekul. Absorpční maxima DNA a proteinů leží mimo spektrum použitého 

UV-A záření, proto je vhodná pro účely LM (Niyaz et al., 2005). Používají  

se především dusíkové resp. pevnolátkové lasery o vlnové délce 337 nm  

resp. 355 nm (Schutze et al., 1998). 

Metoda s UV laserem vyžaduje speciální mikroskopická skla. Ta jsou opatřena 

membránou (filmem), na kterou se fixuje vzorek – ať už roztěrový, otiskový 

preparát nebo mikrotomový tkáňový řez. Sběr požadovaných buněk z preparátu 

probíhá různými sběrnými systémy (detailní popis technik v další podkapitole). 

Výhodou těchto technologií je kompletní bezkontaktní odběr, což zaručuje 

maximální sterilitu. 

Výhodná je i skutečnost, že použití UV-A laseru poskytuje velmi rychlou 

separaci. Metodou je možné pojmout větší plochy vzorku a provést řez  

i na silnějším preparátu (tloušťka např. 20 µm). Vysokoenergetický laserový 

paprsek však může způsobit narušení integrity biomolekul okolních buněk,  

zvlášť pokud chceme izolovat menší oblast ze vzorku  

(Vandewoestyne a Deforce, 2010). 

 

3.1.3. Typy laserové mikrodisekce 

3.1.3.1. Laserová mikrodisekce s použitím termoplastického filmu 

První popsaná technika LM používá adhezivní termoplastický film,  

který se nanáší na vzorek tkáně na podložním skle a IR laser. S pomocí 

mikroskopu dojde k identifikaci buněk a následně se v příslušném programu 

v počítači provede označení zkoumaných buněk, popř. okrsků buněk. Takto 

označené jsou ozářeny laserovým pulzem. Během IR laserového výboje dochází 

k tavení adhezivního termoplastického filmu a ke vzniku fokálních adhezí 

s označenými buňkami (Emmert-Buck et al., 1996). Takto přichycené buňky  
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se separují od vzorku na podložním sklíčku, přenesou se do mikrozkumavky  

a jsou připraveny na další kroky analýzy (zobrazeno na obr. 1). 

Jako adhezivní termoplastický film se užívá ethylenvinylacetát (EVA). Jeho 

zahřátí laserovým pulzem na teplotu 90°C po dobu 0,2 s neovlivňuje chemické 

vazby biomolekul. Stejně tak termoplastická vazba na vybrané buňky zanechává 

jejich morfologii i biochemii zcela intaktní (Emmert-Buck et al. 1996,  

Bonner et al., 1997). 

 

 

Obr. 1 Princip separace vybraných buněk pomocí LM s termoplastickým filmem. 

 

3.1.3.2. Laserová mikrodisekce s katapultováním vzorku (PALM systém) 

Produkt společnosti PALM Microbeam používá pulzní pevnolátkový UV-A 

laser s vlnovou délkou 355 nm. Technika se vyznačuje velmi vysokou přesností 

řezu vybraných částí vzorku a jejich následným „katapultování“ do připravené 

mikrozkumavky. Přenos buněk systémem katapultace se provádí cíleným 

laserovým pulzem o vyšší energetické hladině (Schutze a Lahr, 1998). I tato 

technika zachovává morfologii a biochemii vybraných buněk především díky  

tzv. studené ablaci – přerušení tkáně fotofragmentací (Burgemeister, 2005;  

podle Vogel a Venugopalan, 2003; a Schutze a Lahr, 1998). Řez je rychlý, bez 

teplené účasti a díky jeho přesnosti lze separovat nejen jednotlivé buňky,  

ale i subbuněčné struktury (Seidl a Novotny, 2007) a jednotlivé chromozomy 

(Thalhammer et al., 2004). Mechanismus odběru buněk touto technikou  

je zobrazený na obr. 2. 
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Obr. 2 Schéma techniky LM se sběrným systémem využívajícím katapultaci vybrané části vzorku 

pulzem o vyšší energii do připravené mikrozkumavky. 

 

3.1.3.3. Laserová mikrodisekce s využitím gravitační síly 

Jedná se o druh LM z portfolia společnosti Leica Microsystems, který používá 

dusíkový UV-A laser o vlnové délce 337 nm. Tato technologie se od předchozího 

typu dále liší použitím sběrného systému na bázi gravitační síly. V tomto případě 

se využívá podložních sklíček, která jsou potažená polyethylen-naftalenovou fólií 

(PEN, PEN film). Vzorek se fixuje na fólii, která je připevněná na obvodu 

podložního skla. Poté se preparát inverzně umístí do mikroskopu. Na počítači  

se požadované buňky označí a laserovým paprskem se provede řez PEN filmu. 

Tyto vyříznuté části filmu jsou společně se vzorkem převedeny vlastní tíhou  

do připravené mikrozkumavky umístěné pod vzorkem (Langley a Wojtkiewicz, 

2001; Ladanyi et al., 2006). Princip metody je zobrazený na obr. 3. 
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Obr. 3 Schéma techniky LM využívající gravitační síly a vlastní tíhy vzorku k separaci 

z preparátu. 

 

3.1.3.4. Laserová mikrodisekce pomocí adheze 

 Mikrodisekční technologie vyvinutá společnostmi Molecular Machines  

& Industries AG (dále jako MMI) a Olympus CS s.r.o., využívá pevnolátkový 

UV-A laser. Pracuje na principu adheze silikonového víčka mikrozkumavky 

k polyethylenové (PE) fólii. Tato metoda LM vyžaduje speciální mikroskopická 

skla, která jsou opatřena PE membránou a mikrozkumavky, které mají vnitřní 

stranu víčka vyplněnou silikonovým špuntem (zobrazeno na obr. 4). Invertovaný 

mikroskop Olympus disponuje speciálním pohyblivým držákem  

na mikrozkumavky a motorizovaným stolkem, který spolu s CellCut softwarem 

(MMI) zajišťuje mechanizovaný odběr. 

 

 

Obr. 4 Speciální LM sklíčka s PE membránou a LM mikrozkumavky se adhezivní vrstvou 

silikonového víčka. Převzato z www.molecular-machines.com, upraveno. 

 

 Vzorek se při použití tohoto systému nanáší na PE membránu skla.  

Po zafixování a obarvení se na něj přiloží krycí sklíčko a umístí se inverzně 

(membránou nahoru) do mikroskopu, kde dochází k rozpoznání požadovaných 

buněk. S pomocí počítačového softwaru dojde k označení části vzorku  

a následnému laserovému řezu UV Cut systémem. Oříznuté části PE membrány  

se poté převádí do mikrozkumavek umístěných v držáku mikroskopu. Použití 
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CapLift systému umožní přiblížením silikonového víčka mikrozkumavky  

k membráně se vzorkem. 

 Dojde tak k jejich kontaktu a pomocí adheze jsou části oříznuté membrány  

i s požadovanými buňkami přeneseny na vnitřní silikonový špunt víčka příslušné 

mikrozkumavky. Vzhledem k celé mechanizaci odběru se jedná o velmi čistý  

a aseptický způsob izolace buněk z preparátu. Minimalizuje se tak možnost 

kontaminace pracovníkem. Princip techniky je zobrazen na obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Schéma zobrazující princip techniky LM se sběrným systémem využívajícím adhezivní 

vrstvy silikonu na víčku k přilnutí a separaci buněk ze vzorku. 

  

3.1.4. Využití techniky laserové mikrodisekce ve forenzní genetice 

 V kriminalistice se LM používá především jako separační technika smíšených 

biologických vzorků DNA ze stop sexuálního násilí a k určení paternity 

z materiálu odebraného při abortu. Použití však mikrodisekce nalezla i u vzorků, 

které jsou náročnější na průběh genetických analýz – např.: zpracování profilu 

DNA z vlasu.  

Největší význam LM pro účely forenzní genetiky spočívá tedy ve schopnosti 

rozlišení buněk, buněčné populace nebo popř. celé tkáně a separaci požadovaných 

struktur pro následnou extrakci DNA ze vzorků. Výsledkem je stanovení čistých 

profilů DNA bez kontaminací a příměsí cizorodé DNA. LM tedy ve forenzní 

genetice přispívá k zefektivnění individuální identifikaci jedince. 
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4. Literární rešerše 

4.1. Použití laserové mikrodisekce ke genotypování tkáně z potratu 

 Ke stanovení genetického profilu plodu (fetálního profilu) se přistupuje 

v případech, kdy je nutné provést test otcovství – tedy stanovení paternity. Jedná 

se identifikaci biologického otce plodu srovnáním DNA profilu podezřelého  

a DNA profilu plodu. K takovému testu otcovství se přistupuje, pokud se pátrá  

po pachateli v případě znásilnění, těhotenství nezletilé, v případě incestu  

nebo pokud je otec plodu mezi podezřelými z vraždy těhotné ženy popř. ženy, 

která nedávno podstoupila potrat. 

 

4.1.1. Placenta a choriové klky 

 Placenta je orgán, který v lidském těle zajišťuje fyziologické výměny  

mezi plodem a matkou. Je tvořena fetální a mateřskou částí. Formuje se během 

druhého týdne prenatálního období (Moore a Persaud, 2002). Fetální část zvaná 

chorion zakládá tzv. choriovou plotnu, z níž vyrůstají choriové klky. Ty jsou  

buď volné, nebo zakotvené do decidua basalis – mateřské části placenty. 

Ukotvené klky slouží k látkové výměně, která je zajištěna skrze krev 

v deciduálních lakunách (Junqueira et al., 1999).  

 Cílem soudních patologů resp. forenzních pracovníků je odebrání fetální části. 

V prvním trimestru během raného vývoje placenty, kdy dochází k jejímu utváření, 

je odebrání samostatné fetální části takřka nemožné. V pozdější fázi těhotenství, 

kdy je možné makroskopicky identifikovat plod od mateřské části placenty,  

se k analýzám odebírá přímo fetální tkáň. 
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Obr. 6 Odběr choriového klku pomocí techniky LM. Převzato z Robino et. al, 2006, upraveno. 

 

4.1.2. Dosavadní metoda odběru buněk 

 Jak bylo již popsáno, v případech, kdy dojde k abortu většího plodu,  

lze podstoupit ke genetické analýze přímo tkáň plodu. Pokud ovšem dojde 

k potratu v časné fázi embryonálního vývoje, nelze makroskopicky identifikovat 

fetální tkáň od mateřské. V této časné fázi prenatálního vývoje je mateřská tkáň 

v naprosté majoritě oproti menšinovému zastoupení fetální tkáně. Navíc je tkáň  

po provedeném chirurgickém zákroku poškozena a fragmentována.  

 K odběru choriových klků z placenty se přistupuje z toho důvodu, že zanořené 

klky jsou v děložní sliznici zachovány 4 – 5 týdnů po provedení interrupce. 

Zároveň nejsou díky svým malým rozměrům náchylné na fragmentaci  

(Bauer et al., 2002; podle Anderson a Davis, 1968). 

 Stávající postup zahrnuje odběr vzorků z několika různých míst analyzovaného 

biologického materiálu. Jelikož je mateřská tkáň v tomto materiálu v majoritě, 

existuje riziko, že se ve výsledku genetické analýzy fetální DNA vůbec projeví, 

nebo je v tak nízkých hodnotách, že se může jevit jako kontaminace. Pokud však 

odebraný materiál obsahuje alespoň 10 % tkáně plodu, je výsledkem genetické 

analýzy smíšený DNA profil (Robino et al. 2006; podle Lygo et al., 1994). Tento 

postup odběru tkáně pro genetické testování je náročný jak časově,  
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tak na spotřebu použitých reagencií. Především však zpracováním takového 

neurčitého materiálu není zajištěn kvalitní výsledek genetické analýzy. 

  

4.1.3. Zpracování materiálu a příprava k použití laserové mikrodisekce 

Tkáň, která je odebrána z abortovaného plodu, často není zpracována ihned. 

Proto se před samotným zpracováváním laboratoří musí uchovat v takovém stavu, 

aby byla pro genetické analýzy použitelná. 

 Jedná-li se o materiál, který je zpracováván téměř okamžitě, je uchován  

ve fyziologickém roztoku popř. je tkáň zamrazena a určená k neprodlenému 

použití. Pokud se setkáváme se situací, kdy je materiál staršího data  

např. ze starších případů, je tkáň nejprve fixována pufrovaným formalínem, 

dehydratována ve vzestupné řadě koncentrací alkoholu, poté prosycena xylenem 

(pro projasnění) a následně zalita do roztaveného parafínu za účelem přípravy 

parafinových bločků. Výhodou parafínových bločků je možnost použití tkáně 

k analýzám i po mnoha letech. Nevýhodou parafínových bločků je skutečnost,  

že pro barvení a další zpracování je nutné provést odparafinování. Deparafinizace 

probíhá v několika krocích působením xylenových a etanolových roztoků 

ekvivalentně, jak tomu bylo u procesu parafinizace (Junqueira et al., 1999). 

 

4.1.4. Příprava tkáňových řezů 

 Mikrodisekce vyžaduje pro své použití připravené vzorky buď jako roztěrové  

a otiskové preparáty, nebo jako ultratenké tkáňové řezy o tloušťce v řádech 

jednotek µm, tak aby byla zajištěna účinnost laserového paprsku. 

 K přípravě takovýchto ultratenkých řezů slouží v laboratořích mikrotomy. 

Jedná se o přístroje obsahující břit – tzv. mikrotomový nůž a svorku nebo držák, 

kam se upevňuje preparát. Existuje několik typů, které se dělí podle použití typu 

vzorku nebo podle použití nože. 

 Pro tkáně uchovávané v parafínových bločcích se používá sáňkový  

nebo rotační mikrotom. Sáňkový mikrotom funguje tak, že nůž uložený v sáňkách  

je pohyblivý proti vzorku, který je pevně usazený v držáku. Tloušťku řezu 

nastavujeme mikrometrickým šroubem. Princip rotačního mikrotomu je opačný  
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– mikrotomový nůž je pevně uložený ve svorce a proti němu se pohybuje ve svislé 

rovině bloček se vzorkem. 

 K vytvoření tkáňových řezů z preparátů, které nejsou zataveny v parafínových 

bločcích, se používají zmrazovací rotační mikrotomy – kryokafy  a kryostaty. 

Kryokaf je mikrotom, který má vychlazený na požadovanou teplotu mikrotomový 

nůž a vzorek. U kryostatu je chlazena celá kryostatická komora, což zajišťuje 

stálou teplotu prostředí (Junqueira et al., 1999). Teplota, na kterou má být 

zmrazovací mikrotom vychlazen, se odvíjí od typu tkáně. Přesnější určení 

nejvhodnější teploty pro daný vzorek se odvíjí od jeho celkového stavu – stáří 

vzorku, míry degradace buněčných tkání atd. Všechny tyto popsané druhy 

mikrotomů používají velmi ostré ocelové nože nebo žiletky, manipulace s nimi 

vyžaduje mimořádnou pozornost. 

 Pro přípravu řezů o tloušťce v řádu desetin µm slouží ultramikrotomy  

se skleněným nebo diamantovým nožem (Paulsen, 2004). Využití ultramikrotomy 

nacházejí při přípravě ultratenkých řezů biologických a průmyslových vzorků. 

 

4.1.5. Barvení tkáňových řezů 

Barvení řezů je stěžejním krokem mikroskopie. Bez barvení preparátů bychom 

nedokázali tkáňové struktury správně rozpoznat a určit, následná vyšetření  

by poté pozbývala významu. V histologii je nejčastěji užíváno barvení 

hematoxylin-eosinem (HE). Výsledkem tohoto typu barvení jsou modře obarvená 

jádra a další bazofilní subbuněčné komponenty hematoxylinem, zbylé části 

preparátu jsou obarveny červeným eozinem. Pro účely forenzní genetiky není 

barvení HE nejvhodnější. Jednak kyselá povaha eozinu narušuje integritu DNA  

a jednak hematoxylin znesnadňuje rozvolnění DNA, což má výsledný efekt  

na množství amplifikované DNA (Sander et al., 2006). Oproti tomu barvení 

krystalovou violetí (KV), zvaná též methyl violeť 10B, nabízí jednoduchou  

a rychlou variantu zviditelnění struktur v tkáňovém řezu. Jedná se o temně fialové 

bazické barvivo, které v preparátu zviditelní bazofilní složky tkání,  

tedy nukleoproteiny a glykosaminoglykany (Junqueira et al., 1999).  

 Použití fluorescenčně značených sond přináší do forenzní genetiky možnost 

zviditelnění rozličných buněčných nebo jaderných struktur na principu vazebné 
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komplementarity, kdy se této vlastnosti využívá při barvení smíšených vzorků. 

Fluorescenční sondy se komplementárně vážou k daným strukturám a s pomocí 

fluorescenčního mikroskopu jsou tyto struktury pozorovány. Používají se např. 

CEP ® X Spectrum Orange TM/Y Spectrum GreenTM společnosti Abbott 

Molecular pro rozlišení ženský a mužských buněk, nebo SPERM HY-LITERTM  

od Independent Forensics – komerčně distribuovaný kit určený speciálně  

k rozlišení spermií od ostatních somatických buněk ve smíšeném vzorku  

(např. ve vaginálním stěru).  

 Obarvený preparát se poté přenáší do mikroskopu, kde probíhá výběr 

požadovaných buněk. Pro zobrazení preparátu probarveného standardními 

histologickými barvami se používá světelná mikroskopie. Pokud máme 

k dispozici preparát s hybridizovanými fluorescenčními sondami, je nutné použít 

fluorescenční mikroskop s příslušnými fluorescenčními kostkami a filtry. 

 

4.1.6. Separace fetálních buněk z tkáňových řezů 

 Identifikace fetální části vzorku – buněk choriových klků, provádí pracovník 

s pomocí mikroskopu a počítačového softwaru, který zobrazuje část tkáňového 

řezu, jež je v danou chvíli v zorném úhlu. Pomocí tohoto softwaru také provede 

označení buněk určených k dalšímu testování a za použití laseru a příslušného 

vychytávacího systému převede označené buňky do připravené mikrozkumavky. 

Princip odběru buněk je znázorněn na obr. 7. Následně je vzorek umístěný  

v mikrozkumavce podstoupen dalším analýzám. K úspěšnému stanovení 

genetického profilu stačí analyzovat méně než 50 fetálních buněk  

(Robino et al., 2006). Robino se svým týmem stanovil kompletní fetální profil 

DNA z 20 buněk choriových klků. 
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Obr. 7 Odběr choriových klků technikou LM v naší laboratoři, zvětšeno 100x. 

 

4.1.7. Genetická analýza 

4.1.7.1. Izolace DNA 

 Z buněk, které jsou již připravené v mikrozkumavce, je zapotřebí pro úspěšnou 

genetickou analýzu, extrahovat čistou jadernou DNA. Ve forenzních laboratořích 

nám k tomuto kroku slouží speciálně připravené komerční kity pro použití  

ve forenzní genetice. Tyto kity obsahují lyzační média a detergenty,  

jejichž použitím dochází k lýze buněčné membrány, extrahování buněčného 

obsahu a uvolnění samotné DNA z jádra. DNA se zachytává buď na silikát,  

nebo na membráně, která funguje jako molekulární síto.  

 Vychytávání DNA přes silikát je založeno na principu specifické vazby 

silikát-kationty-DNA. Po sérii promývacích procesů, při kterých je odstraněn 

lyzovaný buněčný obsah, se přidává eluční roztok s takovou iontovou sílou,  

aby došlo k uvolnění DNA ze silikátu.  

 Princip fungování molekulárního síta je takový, že přes membránu prochází 

molekuly, které odpovídají nanejvýš velikosti otvorů membrány (ionty, proteiny). 

Větší molekuly, jako je DNA, zůstávají zachyceny na membráně. Následuje série 

promývacích kroků a poté se DNA zachycená na membráně uvolní do připravené 

zkumavky převrácením membrány. 
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4.1.7.2. Kvantifikace DNA 

 Kvantifikací získáváme informace o vstupní DNA určené k amplifikaci.  

Je to metoda stanovení přesné koncentrace izolované DNA v daném vzorku. 

Jedná se o důležitý faktor pro úspěšný průběh amplifikace potažmo celé genetické 

analýzy. 

 Pro stanovení genetických profilů ze vzorků odebraných LM není nutné 

kvantifikaci provádět. Během LM dochází k odebrání specifického množství 

buněk – toto množství je počitatelné. Z tohoto množství lze tedy vypočítat  

i množství DNA, pokud vycházíme z faktu, že každá diploidní buňka obsahuje 

cca 6,6 pg DNA (Anoruo et al., 2007). Druhým důvodem, proč není třeba 

kvantifikaci provádět je skutečnost, že množství izolované DNA při LM  

se pohybuje v tak nízkých hodnotách, že je není potřeba ředit, ale spíše  

se koncentrují. 

 

4.1.7.3. Amplifikace DNA 

Důležitým krokem pro úspěšnou genetickou analýzu je amplifikace požadovaných 

úseků DNA. Pro individuální identifikaci osob se dnes ve forenzní genetice 

používá analýza Short Tandem Repeats Polymorphism (STR polymorfismy)  

– analýza krátkých tandemových repetic. 

 

4.1.7.3.1. STR polymorfismy1  

Identifikace analýzou STR polymorfismů (též tzv. mikrosatelity) patří 

momentálně k nejužívanějším metodám. Prozatím bylo v lidském genomu 

identifikováno přibližně 8000 STR lokusů, z nichž některé existují i v desítkách 

alelických variant. Dělíme je podle počtu nukleotidů v repetici na mono-, di-, tri- 

atd. nukleotidové repetice (nejčastější jsou dinukleotidová opakování) a dále 

podle počtu motivů na jednoduché, složené a komplexní. Jednoduché jsou tvořeny 

  

__________________________________________________________________
1 Obsah kapitol 3.7.3.1. a 3.7.3.2. pochází původně z bakalářské práce autorky (Beranová, 2008), 

některé odstavce byly upraveny. 
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jediným motivem, dva a více motivů je obsaženo ve složených repeticích, 

komplexní mikrosatelity zahrnují různá sekvenční i různá délková opakování. 

Názvosloví je triviální (jedná se zejména o STR lokalizované v intronové, 

nekódující části genů), polotriviální i systematické. Systematické dodržuje 

ustálenou nomenklaturu, která informuje o přesném umístění sekvence v DNA. 

Různé alelické varianty se značí číslem podle počtu repetic základního motivu  

(př. alela 9 → [AATG] 9). Pokud je v repetici základního motivu vmezeřený 

nedokonalý motiv, značení je složené z počtu základních opakování a tečky,  

za níž je číslo označující počet nukleotidů nedokonalého motivu (př. alela 9.3 → 

[AATG] 6ATG[AATG] 3). Tzv. mikrovarianta je tvořená složenou nebo komplexní 

STR sekvencí a jediné značení může zahrnovat více typů variant (př. alela 7 → 

[AATG] 7 nebo [AATG]4[AAAG][AATG] 2). Při analýzách genetických profilů  

se dbá na délkový polymorfismus a sekvenční rozdíl v rámci mikrovariant není 

detekován (Nussbaum et al., 2001).  

Dědičnost jednotlivých alel je zcela náhodná. Každý jedinec zdědí dvě kopie 

STR lokusů, vždy po jedné od svých rodičů. Výjimku tvoří jen Y-STR a X-STR, 

které se nacházejí na nehomologním raménku Y-chromozómu, respektive  

X-chromozómu. 

Y-STR jsou děděny výhradně po paternální linii, jejich mutační frekvence  

je relativně nízká, čehož se v kriminalistice využívá k analýzám paternálních linií 

k rozborům smíšených vzorků obsahující DNA obou pohlaví. Naopak k analýzám 

maternálních linií slouží rozbor hypervariabilní části mitochondriální DNA 

(mtDNA). 

X-STR podléhají stejným principům segregace v potomstvu jako geny 

lokalizované v nehomologní oblasti X-chromozómu. Žena disponuje vždy dvěma 

kopiemi X-STR, a to v homozygotní nebo heterozygotní sestavě. Muž je  

tzv. hemizygotní, protože daný lokus se u něj vyskytuje pouze v 1 kopii  

na X chromozómu. 

Identifikace, stanovení paternity a vyloučení náhodné shody vzorku DNA 

s daným jedincem se provádí analýzou 13 STR sekvencí z tzv. CODIS – 

„Combined DNA Index System“, což je systém navržený a používaný laboratoří 

FBI od 90. let 20. stol. Tento systém identifikuje 13 STR a amelogenin  
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pro analýzu pohlaví. Dnes se v kriminalistice používá naprosto běžně,  

v komerčních kitech je doplněný ještě o další STR sekvence. Základní 

charakteristika STR lokusů zahrnutých v CODIS systému jsou uvedeny v tab. 1.  

 

 
 Tab. 1 Přehled STR lokusů, které jsou zahrnuty v CODIS systému. Dále je uvedena jejich 

chromozomální lokalizace, motiv a počet opakování. 

 

Analýza STR sekvencí se v dnešní době používá k identifikaci osob nejčastěji. 

Vstupní množství DNA, kterou jsme izolovali z jednotlivých vzorků je však 

k průběhu genetické analýzy nedostačující. K navýšení množství DNA slouží 

metoda polymerázové řetězové reakce – PCR (Polymerase Chain Reaction),  

která byla vyvinuta a popsána v 80. letech 20. Století (Saiki et al., 1985). 

 

4.1.7.3.2. Polymerázová řetězová reakce 

PCR funguje jako alternativa klonování, tedy k přípravě velkého množství 

nukleových kyselin. Tato velmi snadná enzymatická amplifikace fragmentů DNA 

slouží k rychlému a exponenciálnímu nakopírování specifických sekvencí DNA 

umístěných mezi dvěma oligonukleotidovými primery. Kopírování vybraných 

fragmentů probíhá v několika desítkách cyklů, což zajišťuje žádoucí navýšení 



29 

 

množství o několik řádů. Ve forenzní genetice se používá tzv. multiplex PCR  

s fluorescenčním značením primerů (RNA segment syntetizovaný polymerázou 

tzv. primázou, který je potřebný k iniciaci DNA polymerázy), kdy se amplifikuje 

několik STR sekvencí najednou v jedné reakci. 

Při výběru STR lokusů vhodných pro testování je nutné dodržet několik zásad.  

Týkají se vlastností STR (délková vyváženost, volná rekombinovatelnost, vhodné 

délky repetic atd.), výběru primerů (nekomplementárnost, stejná anelační teplota  

a pracovní prostředí) i výběru a odlišení fluorescenčních barviv. Sestavení takové 

sady primerů pro úspěšný průběh PCR je velmi obtížné. Pro standardní 

genetickou analýzu DNA se proto používají komerčně vyráběné kity, které jsou  

v tomto směru již otestované a vyvážené. Existují i komerčně vyráběné kity, 

jejichž účinnost je zaměřena na amplifikaci vzorků s fragmentovanou DNA  

nebo na amplifikaci vzorků s velmi nízkým vstupním množstvím DNA. 

 

4.1.7.3.3. Multiplex PCR kity používané v kriminalistice 

Jak bylo již zmíněno, multiplexové kity jsou schopny amplifikovat několik STR 

lokusů současně. V současnosti se standardně testuje 16 nebo 17 STR sekvencí, 

výjimkou však nejsou ani multiplexové kity amplifikující najednou 18 STR 

lokusů. 

Výsledky genetických testů jsou ukládány do jednotlivých národních databází. 

Takto uložená data lze následně porovnávat a v rámci mezinárodních smluv  

(např. Prüm, Interpol) porovnávat i mezi jednotlivými zeměmi. Aby bylo 

porovnávání genetických profilů z analýz stanovených různými komerčními 

produkty vůbec možné, byl v r. 2001 stanoven standard ESS (European Set  

of Standards) mezinárodní organizací ENFSI (European Network of Forensic 

Science Institutes). ESS zahrnuje tyto STR lokusy: D3S1358, D8S1179, D18S51, 

D21S11, FGA, TH01 a vWA. V r. 2009 byl standard ESS rozšířen o tyto lokusy: 

D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391 a D22S1045 (External Report ENFSI, 

2009). Tak je docíleno toho, že všechny komerční kity testují alespoň část STR 

lokusů, které se shodují. Kriminalistům je tak umožněno jednotlivé genetické 

profily srovnávat s daty získanými zajištěním biologických stop v zahraničí. 
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4.1.7.3.4. Amplifika ční kit PowerPlex® 16 System 

Multiplexový kit PowerPlex® 16 System (Promega Corporation) standardně 

používaný na Oddělení genetiky KÚP umožňuje najednou amplifikovat 

následujících 16 lokusů. Amelogenin pro stanovení pohlaví a následujících 15 

STR lokusů: D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, 

D18S51, D21S11, CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, Penta D, Penta E. Díky 

vysokému počtu amplifikovaných STR lokusů má tento multiplexový kit vysokou 

diskriminační hodnotu (Krenke et al., 2002). 

Diskriminační hodnota (síla vyloučení) určuje velikost populace, ve které  

je možný náhodný výskyt dvou nepříbuzných osob se shodným genetickým 

profilem. Cílem je získat takovou diskriminační hodnotu, aby přesáhla velikost 

stávající lidské populace. Pak můžeme mluvit o individuální identifikaci jedince. 

Obrácená hodnota diskriminační síly nám pak dává hodnotu pravděpodobnosti 

náhodné shody. U amplifikačního kitu PowerPlex® 16 System je diskriminační 

hodnota 1,83 * 1017 a tudíž hodnota pravděpodobnosti náhodné shody  

je 5,46 * 10-18 pro Kavkazsko-Americkou populaci, do které spadá většina 

obyvatel České republiky. 

 

4.1.7.3.5. Amplifika ční kity připravené dle doporučení ENFSI 

Nově uvedené amplifikační kity PowerPlex® ESX a PowerPlex® ESI (Promega 

Corporation) jsou připraveny podle doporučení ENSFI za účelem možnosti 

porovnávání profilů DNA napříč Evropou. Oba kity amplifikují najednou 16 STR 

lokusů (všech 12 STR lokusů zahrnutých v ESS) a amelogenin pro určení pohlaví. 

Oba kity umožňují amplifikaci těchto STR sekvencí: D1S1656, D2S441, 

D2S1358, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S39 , D16S539, D18S51, 

D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, SE33 a amelogenin, avšak 

každý kit v jiném pořadí. Což umožňuje testovat každý vzorek dvakrát  

ve stejných STR lokusech. Pokud by amplifikace jedním kitem v některých STR 

lokusech byla neúspěšná, lze použít druhý kit. Tím se zvyšuje šance,  

že amplifikace bude ve všech zkoumaných STR sekvencích úspěšná. Další 

výhodou použití těchto kitů je skutečnost, že obsahují více lokusů v mini formátu 

(viz analýza krátkých STR lokusů v následující kapitole). Vlivem těchto 
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skutečností se celkově zvyšuje úspěšnost amplifikace příslušných STR sekvencí 

ve vzorcích obsahujících degradovanou DNA. 

Výrobce kitů prozatím neuvádí jejich diskriminační hodnotu. 

 

4.1.7.4. Zpracování vzorků s nízkým množstvím a fragmentovanou DNA 

Protože množství buněk separovaných metodou LM je velmi malé,  

pro následné zpracování se používají upravené techniky PCR – tzv. prodloužená 

PCR (Gill et al., 2000), Low-Copy-Number PCR neboli LCN-PCR (Gill, 2001) 

nebo PCR v redukovaném objemu (Gaines et al., 2002). Pokud je biologický 

materiál ve stádiu degradace, existuje podezření, že DNA je již fragmentována, 

z tohoto důvodu se poté přistupuje k analýze krátkých STR lokusů. Principem 

takové analýzy je použití primerů nasedajících blíže k příslušnému STR lokusu 

(tzv. analýza miniSTR), což vede ke zvýšení úspěšnosti amplifikace daného STR 

lokusu (Hellmann et al., 2001). 

 

4.1.7.5. Analýza Y-haplotypu 

V případech genotypizace materiálu z abortu se také používá jako doplněk 

analýza Y-haplotypu. Pokud je plod mužského pohlaví, dochází k amplifikaci 

STR lokusů, které se nacházejí výhradně na mužském Y chromozomu – odpadá 

nutnost separace mateřské tkáně od tkáně plodu. Poté se provádí srovnání 

haplotypu plodu s haplotypem podezřelého. Výsledek analýzy Y-STR lokusů nám 

však pouze pomáhá nastínit směr vyšetřování. 

 

4.1.7.6. Fragmentační analýza DNA 

K výslednému stanovení genetického profilu fragmentační analýzou  

se v kriminalistice používá kapilární gelová elektroforéza. Principem kapilární 

elektroforézy je rozdílná rychlost pohybu molekul (fragmentů DNA, v našem 

případě fluorescenčně značených STR sekvencí) v elektrickém poli skrz porézní 

gel v závislosti na velikosti molekul.  
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Před samotným průběhem kapilární elektroforézy je nutná příprava PCR 

produktů (amplifikátu, amplikony), tak aby je bylo možné zanalyzovat. Amplifikát 

se v určitém poměru namíchá s vnitřním standardem (žebříkem) a formamidem, 

který napomáhá denaturaci DNA a slouží k naředění solí v amplifikačním pufru – 

je tak zajištěno, že je směs schopná kapilárou projít. Poměr amplifikátu, vnitřního 

standardu a formamidu se v různých laboratořích liší. Takto upravené vzorky  

je nutné před fragmentační analýzou denaturovat. 

Kapilární gelová elektroforéza využívá elektrokinetických principů k separaci 

látek v křemenné kapiláře s vnitřním průměrem 50 µm. Kapilára je naplněná 

polymerem a je zajištěno, že směr pohybu částic probíhá jedním směrem –  

ke katodě. Směs připravená k analýze je nasáta do kapiláry (tzv. nástřik). Díky 

různým elektrokinetickým vlastnostem molekul dochází k fragmentaci směsi  

a jednotlivé fragmenty putují do detekční zóny, kde jsou detektorem fotometricky 

zaznamenávány. Platí, že menší (kratší) molekuly se v elektrickém poli skrz gel 

pohybují rychleji než větší (delší) molekuly. 

 

4.1.7.7. Interpretace fragmentační analýzy 

Výstupem kapilární elektroforézy je tzv. elektroforetogram, který zobrazuje 

časový průběh separovaných molekul skrz detekční zónu. Detektor zaznamenává 

množství excitované energie fluorescenčních barviv v amplifikovaných STR 

sekvencích. To se v elektroforetogramu projevuje jako barevný pík definovaný 

množstvím excitované energie (RFU – z anglického relative fluorescent unit 

relativní jednotka fluorescence, tedy jednotka velikosti píku) v čase. 

Vyhodnocení píků a přiřazení konkrétních alel amplifikovaného STR lokusu  

se provádí srovnáním s tzv. alelickým žebříčkem – alelický standard, který  

je analyzován kapilární elektroforézou vždy ve stejném běhu jako k němu 

příslušné vzorky. 

Vlivem řady kroků genetické analýzy a v důsledku zpracovávání vzorků  

s velmi nízkými koncentracemi DNA dochází ke vzniku nežádoucích komplikací. 

Tyto komplikace se poté projevují jako artefakty ve výstupním 

elektroforetogramu. Aby byl genetický profil správně odečten a stanoven, je nutné 

tyto artefakty rozpoznat.  
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Mezi artefakty zobrazující se ve výstupním elektroforetogramu patří: 

nerovnováha velikosti heterozygotních píků, tzv. stutter píky, dvojité píky, 

alelický drop-out a drop-in a další nestandardní píky jako např.: vytažený pík  

a zalomený pík (artefakty jsou zobrazeny na obr. 8). Nejčastěji se setkáváme 

s nerovnováhou velikosti píků heterozygotních alel. Dále pak s výskytem  

tzv. předskokana neboli stutter píku, který vzniká během amplifikace sklouznutím 

DNA polymerázy o jednu repetici. V elektroforetogramu je stutter patrný jako pík 

o jednu alelu kratší než alela skutečná. Existence dvojitého píku v DNA profilu  

je způsobena přítomností dvou frakcí dané STR sekvence – jedna frakce  

má standardní délku, druhá je ochuzena o adeninovou bázi (DNA polymeráza  

za každý amplifikovaný fragment přidává adenin), která se u této frakce vzorků 

oddělila např. vlivem časové prodlevy mezi amplifikací a fragmentační analýzou 

vzorků. O alelickém drop-outu hovoříme, pokud se nepodařilo analyzovat jednu 

z dvojice alel. Projevuje se jako falešným homozygotní stav v daném STR lokusu. 

Drop-in je naopak výskyt ojedinělého píku v STR lokusu navíc. Jedná  

se o náhodnou tzv. sporadickou kontaminaci. Další nestandardní píky vznikají 

v důsledku silné fluorescence v detekční zóně. Jsou to především tzv. vytažené  

a zalomené píky. Vytažený pík je takový, který vznikl jako artefakt k píku, jehož 

silná fluorescence se v daném barevném spektru způsobila zvýšení fluorescence  

i v ostatních kanálech barevného spektra. Zalomený pík nemá standardní tvar  

do špičky. Jeho vznik je způsobený překročením míry měřitelnosti excitované 

fluorescence detektorem. 

Správná interpretace elektroforetogramů je zásadním faktorem ovlivňujícím 

správné přiřazení alel STR lokusů jedinci, a tedy stanovení individuálního 

genetického profilu. Nejedná se o jednoduchý výklad, proto je kladen důraz  

na schopnosti a zkušenosti analytika. 
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Obr. 8 Artefakty ztěžující správnou interpretaci fragmentační analýzy. A – standartní lokus;   

B – nerovnováha heterozygotního lokusu; C – alelický drop-out; D – alelický drop-in; E – stutter 

píky u každé alely v daném lokusu; F – dvojitý pík; G – zalomený pík; H – vytažený pík 

znázorněný modrou barvou.  

 

4.1.7.7.1. Určení paternity 

 Testování otcovství je založeno na podstatě Mendelových zákonů o dědičnost, 

kdy se vychází ze skutečnosti, že potomek zdědí polovinu genetické výbavy  

od matky a polovinu od otce. Platí, že každá alela z daného STR lokusu pochází 

vždy jedna od matky a druhá od otce. Pro určení paternity je nutné stanovit 

genetický profil matky a genetický profil plodu. Profil DNA plodu se musí vždy 

shodovat alespoň v jedné alele s maternálním profilem DNA. Druhá alela 

(„paternální alela plodu“) pak pochází od biologického otce. 

 Stanovení paternity – tedy vyloučení náhodné shody probíhá následujícím 

způsobem: U podezřelého se provede genetická analýza a stanoví se jeho profil 

DNA. Následně se porovnává profil podezřelého s profilem fetálním.  

Pokud v daném STR lokusu paternální alela plodu nenachází ekvivalent  

mezi příslušnými alelami podezřelého, lze ho vyloučit jako možného biologického 

otce. Butler připouští dva možné rozdíly při srovnání STR lokusů, podezřelý  

je tedy vyloučen, pokud není nalezena shoda ve třech STR lokusech  

(Butler, 2005). 
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 Pokud však paternální alely plodu vykazují ve všech testovaných STR 

lokusech shodu s alelami podezřelého, lze s přesnou definovatelnou 

pravděpodobností říci, že podezřelého nelze vyloučit jako možného biologického 

otce – lze vyloučit náhodná shoda zkoumaného profilu DNA s profilem pachatele 

v dané populaci stanovení tzv. paternitního indexu. Míra pravděpodobnosti  

se odvíjí od počtu testovaných STR lokusů, na jejich konkrétní alelické sestavě  

a distribuci daných alel v populaci a také kvalitě stanovených genetických profilů 

– tedy na počtu kontaminací a počtu stanovených STR lokusů ve zkoumaném 

genetickém profilu. 

 Paternitní index nám tedy srovnává pravděpodobnost, že podezřelý  

je biologickým otcem plodu s pravděpodobností, že domnělým otcem je náhodně 

vybraný nepříbuzný muž ze stejné populace. Určuje tedy, kolikrát je pravdivější 

hypotéza, že podezřelý je otcem plodu než tvrzení, že otcem plodu je náhodně 

vybraný muž z populace. 

 Pokud je plod mužského pohlaví, lze míru pravděpodobnosti správného určení 

paternity navýšit testováním Y-haplotypu, pokud je plod ženského pohlaví,  

lze u něj provést genetickou analýzu X-STR lokusů.  

 

4.1.8. Zahraniční případové studie 

Tato práce se opírala o zahraniční studie z forenzní praxe, které popisovaly 

určení paternity genotypováním biologického materiálu z interrupcí. Následující 

články posloužily jako pokladový materiál k aplikaci LM za účelem zpracování  

a následné genetické analýzy právě tohoto typu materiálu. 

Bauer a kolektiv (Bauer et al., 2002) popisuje nezvyklý případ určení paternity, 

kdy byly ke genetické analýze použity vzorky odebrané z tkáně 5 týdnů  

po interrupci. Tkáň byla fixovaná formalínem a zatavená do parafínových bločků. 

K separaci choriových klků byl použit dusíkový UV-A laserový paprsek. 

Amplifikace byla provedena komerčně vyráběným kitem AmpFlSTR Profiler 

resp. Profiler Plus (Applied Biosystems) a genotypizací 50 – 100 buněk byl 

stanoven čistý, ne však kompletní profil DNA. Bylo stanoveno 9 STR lokusů  

z 12 testovaných a Amelogenin. 
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V roce 2005 publikoval Budimlija a kolektiv (Budimlija et al., 2005) článek 

popisující dva případy testování paternity. Buňky choriových klků byly 

z parafínových tkáňových bločků separovány s použitím IR laseru  

a termoplastického filmu. Genetická analýza zahrnovala extrakci DNA 

chelexovou metodou a amplifikaci pomocí AmpFlSTR Profiler Plus kitu (Applied 

Biosystems). V obou případech byly použitím vysoce účinné techniky LM  

a následných kroků genetické analýzy vyhodnoceny profily DNA umožňující 

určení otcovství z malého počtu buněk. 

Robino se svým týmem (Robino et al., 2006) použil ke stanovení paternity opět 

tkáň uchovávanou v parafínových bločcích. Odběry dusíkovým UV-laserem 

zahrnovaly pět choriových klků, přičemž každý obsahoval cca 20 buněk. 

K amplifikaci byl použit Identifiler amplification kit společnosti Applied 

Biosystems, který amplifikuje najednou 15 STR lokusů a Amelogenin. 

Výsledkem bylo stanovení kompletního fetálního profilu, který vykazoval  

v 8 STR lokusech homozygotní sestavu, což poukazovalo na možný incest. 

Následné genetické testy všech mužských příbuzných, prokázaly otcovství bratra 

oběti, jehož profil DNA vykazoval komptabilitu ve všech sledovaných STR 

lokusech. 

Článek Reshefa a kolektivu (Reshef et al., 2011) uvádí průběh genetických 

analýz tří případů testování otcovství použitím abortovaného materiálu, který byl 

fixován formalínem a zataven do parafínu. Separace fetální buněk byla provedena 

manuálně pomocí sterilní jehly. Izolace proběhla chelexovou metodou a DNA 

byla amplifikována pomocí komerčně vyráběného kitu AmpFlSTR SGM Plus 

(Applied Biosystems). U prvního případu se podařily vyhodnotit čisté fetální 

profily DNA. Ve druhém případě byly stanoveny dva smíšené genetické profily 

fétu a matky a dva čisté fetální profily. Výsledkem třetí genetické analýzy byly 

dva nekompletní fetální profily DNA a u čtyř vzorků nebylo možné profil DNA 

vyhodnotit.  
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4.2. Biologické stopy ze sexuálně motivovaných trestných činů 

Technika LM ve forenzní genetice našla uplatnění také jako metoda separace 

buněk pachatele, především spermií, z biologických stop z násilných sexuálně 

motivovaných trestných činů.  

Nejčastěji se setkáváme se situací, kdy obětí násilí je dívka nebo žena  

a pachatel je osoba mužského pohlaví. V takovém případě dochází k zajištění 

vzorku vaginálního stěru znásilněné, popř. dalších biologických stop z místa činu. 

Odebraný vzorek obsahuje majoritní podíl epitelových a krevních buněk oběti, 

naproti tomu pohlavní buňky pachatele - spermie a epitelové buňky pachatele jsou 

v naprosté minoritě. Proto je nutné izolovat buňky pachatele a stanovit tak jeho 

čistý DNA profil bez kontaminací DNA oběti.  

Dosavadní a nejčastěji používaná technika separace pohlavních buněk 

pachatele byla založena na principu zvýšené odolnosti buněčné stěny spermií vůči 

chemickým detergentům. Technika diferenciální lýzy (extrakce) se u řady vzorků 

ukázala jako nedostačující a tudíž nevhodná, zvlášť v porovnání s technikou 

separace pomocí LM.  

 

4.2.1. Spermie – stavba a vývoj 

Spermie jsou mužské pohlavní buňky velké přibližně 60 - 65 µm  

(Junqueira et al., 1999). Jedná se o specializované buňky určené výhradně 

k reprodukci. Buňku spermie lze morfologicky rozdělit na tři části – hlavičku, 

krček a bičík. Hlavička spermie má plazmatickou membránu obohacenou  

o disulfidické můstky, což způsobuje větší odolnost vůči poškození. Dále 

disponuje tzv. akrozomálním váčkem, který obsahuje enzymy potřebné  

k rozrušení oocytu, a uvnitř nese jádro. Jádro spermie obsahuje na rozdíl  

od somatických buněk vždy jen jednu (tzv. haploidní) sadu chromozomů.  

Ve středním oddílu (krčku) jsou lokalizovány mitochondrie a fungují zde jako 

energetické centrum spermie. Bičík disponuje svazkem mikrotubulů zakotvených 

v bazálním tělísku a umožňuje pohybu spermie. 

Vznik a vývoj (spermatogeneze) mužských pohlavních buněk probíhá 

v semenných váčcích varlat po dobu cca 64 dnů (Junqueira et al., 1999). Následně 
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dozrávají v nadvarlatech. Spermie jsou v průběhu maturačních procesů 

obohacovány o látky proteinové povahy a připravené k ejakulaci jsou uchovávány 

v koncové části nadvarlete. Teprve poté jsou spermie plně maturované  

a připravené k reprodukčním procesům. Během ejakulace dochází k tvorbě 

spermatu promícháním spermií se sekretem z přídavných pohlavních žláz muže. 

 

4.2.2. Separace spermií metodou diferenciální extrakce 

Metoda diferenciální lýzy (extrakce) je založena na vlastnosti buněčné stěny 

spermií, která je schopna odolat detergentům a nepříznivým podmínkám 

v neporušeném stavu výrazně delší dobu než ostatní typy buněk  

(Butler, 2005; podle Gill et al., 1985).  

Extrakce DNA spermií je rozdělena do několika kroků – prvním je inkubace 

vzorku s dodecylsulfátem sodným (SDS) a proteinázou K, kdy dochází k lyzačním 

procesům buněčné membrány i jaderného obalu somatických buněk, a to jak oběti, 

tak pachatele. Druhým krokem je centrifugace a oddělení neporušených spermií  

na dně mikrozkumavky od lyzátu buněk, které se nacházejí v supernatantu.  

Ke spermiím se následně přidává další směs detergentů: SDS, proteinázy K  

a dithiotreitol (DTT), což zapříčiní rozpad jaderné membrány spermií a dojde 

k uvolnění DNA z jádra. 

Tento typ izolace je náročný na zpracování a vykazuje množství nedostatků. 

Prvním problémem je skutečnost, že vaginální stěr často obsahuje již degradované 

spermie, jejichž odolnost vůči detergentům je snížena. To vede k předčasné lýze 

spermií. Dalším rizikovým faktorem je nedostatečná lýza somatických buněk. 

Výsledkem jsou pak, v tomto směru nežádoucí, smíšené profily DNA pachatele  

a oběti. A tudíž není zaručený kvalitní výsledek genetické analýzy vedoucí 

k individuální identifikaci pachatele. V neposlední řadě je limitující i množství 

spermií ve vzorku potřebné k úspěšné diferenciální lýze. To se pohybuje v řádech 

stovek spermií, naopak u separace metodou LM lze stanovit čistý profil DNA 

z několika spermií (Di Martino et al., 2004a). 
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4.2.3. Separace spermií pomocí metody laserové mikrodisekce 

Použití LM ke genotypování pachatelových buněk se ukázalo jako velmi 

přínosné. Citlivost LM je oproti metodě diferenciální lýzy vyšší  

(Elliott et al., 2003). Přestože vaginální stěr poškozené obsahuje buňky pachatele 

ve velmi malém množství, lze je s pomocí příslušného barvení pod mikroskopem 

pozorovat. Díky čistotě a přesnosti techniky LM lze stanovit genetický profil,  

jak bylo již zmíněno, z několika haploidních buněk.  

Identifikace probíhá buď na základě rozdílné buněčné stavby spermií, nebo 

pomocí fluorescenčního značení. Pokud máme k dispozici vzorek obsahující 

spermie, stačí nám k jejich správné identifikaci základní histologické barvení  

a výběr buněk je založen na odlišné morfologii mužských pohlavních buněk 

oproti epiteliím a buňkám cévního systému. Pokud se ve vzorku nachází jen velmi 

malé množství spermií, lze použít fluorescenční barvení pro zobrazení struktur 

typických pro mužské pohlavní buňky (Vandewoestyne et al., 2009). 

 

 

Obr. 9 Izolace tří spermií z roztěrového preparátu ejakulátu technikou LM v naší laboratoři. 

Preparát byl obarven krystalovou violetí, zvětšení 600x. 

 

Na přípravu fluorescenčního preparátu slouží komerčně vyráběný kit SPERM 

HY-LITER™ (Independent Forensics), který obsahuje fluorescenčně značené 

sondy DAPI (4',6-diamidino-2-fenylindol) a Alexa 488. Během barvení dochází 

k hybridizaci modré DAPI se všemi buněčnými jádry v preparátu, zeleně značená 

Alexa 488 se specificky váže na proteiny hlaviček lidských spermií.  To umožňuje 

pohodlnou identifikaci spermií ve vzorku. Pomocí tohoto kitu je možné získat 

úplný genetický profil z 30 spermií odebraných LM (Vandewoestyne et al., 2009). 
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Obr. 10 Spermie obarvené komerčním produktem SPERM HY-LITERTM, zvětšeno 400x. Vlevo 

jsou modře znázorněná jádra spermií, vpravo zeleně obarvené hlavičky spermií. Na pravém 

obrázku lze pozorovat dvě poškozené spermie, je přítomný pouze obal viditelný jako zelené 

mlhoviny, vlevo pak jaderný obsah zcela chybí. Takové spermie jsou pro genetickou analýzu 

nežádoucí. 

 

Komplikace způsobují odebrané vzorky poševních stěrů, kde je pachatelem 

aspermik, nebo pachatel podstoupil vasektomii, popř. během sexuálního styku 

nedošlo k ejakulaci spermatu. Vzorek tedy obsahuje pouze minimum epitelových 

buněk pachatele. Pro jejich zobrazení a identifikaci je možné použití fluorescenční 

barvení (Anslinger et al., 2007; Murray et al., 2007). K tomuto účelu slouží 

komerčně dodávaný kit CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green (Abbott 

Molecular). Oranžová CEP X sonda se váže na region X chromozomu:  

Xp11.1-q11.1; zelená CEP Y sonda značí region chromozomu Y: Yq12.  

Ve výsledném preparátu lze rozlišit ženské buňky hybridizované se dvěma 

oranžovými sondami a mužské buňky s jednou oranžovou a jednou zelenou 

sondou. 
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Obr. 11 Snímky zobrazují epitelové buňky z bukálního stěru obarvené pomocí komerčního kitu 

CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green, zvětšeno 400x. Na horní sérii snímků lze 

identifikovat ženské buňky se dvěma hybridizovanými sondami na chromozomech X. Na dolní 

sérii pak můžeme pozorovat mužskou buňku se sondami hybridizovanými vždy po jedné  

na chromozomu Y (zelená) a X (oranžová).  

 

4.2.4. Analýza Y-haplotypu 

Pokud v odebraném biologickém materiálu není nedostatečné množství spermií 

pachatele, lze použít již zmíněné testování Y-STR lokusů a stanovit  

tak Y-haplotyp. Výsledkem analýz není individuální identifikace, ale slouží nám 

k vyloučení podezřelých nesoucích odlišný Y-haplotyp.  

 

4.3. Stanovení profilu DNA z vlasu 

LM našla použití i v případech stanovení genetického profilu z vlasu. 

Dosavadní metody izolace DNA z vlasu používají k rozboru celý vlas. Takovéto 

metody jsou zatíženy možnou kontaminací látek, jež inhibují průběh amplifikace. 

LM v takovýchto případech funguje jako nástroj separace jednotlivých buněk 
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z vlasu, čímž se snižuje riziko kontaminace, a tudíž se zvyšuje úspěšnost 

genetické analýzy. 

 

4.3.1. Vlas – stavba a vývoj 

Vlas je složen ze dvou částí – kořenové a volné. Kořen vlasu se též nazývá 

vlasový folikul. Ve vlasové cibulce folikulu dochází k množení buněk a tím 

k vlasovému růstu. Volnou část vlasu tvoří dřeň, kůra a vnější povrchová část – 

kutikula (Junqueira et al., 1999).  

Dřeň je, co do rozměru, nejmenší část vlasu. Vyskytuje se jen u silnějších vlasů 

nebo dokonce může úplně chybět. Kůra naopak tvoří největší část vlasu, její 

buňky obsahují dlouhá vlákna keratinu. Tenká blanka kutikuly se skládá  

z několika vrstev plochých buněk. Dřeň a kůra vlasu obsahují melaninové granule, 

které svým typem a distribucí v buňce určují pigmentaci vlasu  

(Junqueira et al., 1999). 

Během života prochází vlasy třemi růstovými stádii – anagenní, katagenní  

a telogenní fází. V anagenním stádium dochází ve vlasovém folikulu k mitóze 

zárodečných (folikulárních) buněk, vlas se nachází v tzv. produkční fázi – roste. 

Katagenní stádium růstu je charakterizováno buněčnou apoptózou vlasové cibulky 

ve folikulu. Růst se tedy zastavuje a zahajuje se poslední telogenní fáze. Při této 

fázi dochází vlivem apoptózy k odstranění vlasové cibulky z pokožky  

(McNevin et al., 2005). 

  

4.3.2. Stávající genetická analýza vlasu 

Genetická analýza vlasu je náročná na provedení. Prvním limitujícím faktorem 

je skutečnost, že vlas obsahuje inhibitory PCR a to jak v kortexu (keratin  

a melanin), tak v dřeni (melanin) (McNevin et al., 2005). Dalším faktorem,  

který stěžuje průběh genetické analýzy je stáří, resp. stádium růstu vlasu, ve 

kterém se příslušný vlas nachází v době, kdy se stává důkazním materiálem  

a je použit na genetické testování. K analýzám DNA se vyžaduje vlas v produkční 

fázi, popř. těsně po jejím ukončení. Takový vlas obsahuje zachovalou  

popř. jen částečně degradovanou DNA na rozdíl od vlasu v katagenní a telogenní 
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fázi, kdy jsou folikulární buňky odumřelé a jejich DNA je již ve stádiu degradace. 

Pokud máme k dispozici takovýto vlas, lze přistoupit k analýze mtDNA, jedná  

se však pouze o doplňkovou metodu. 

 

4.3.2.1.  Analýza jaderné DNA 

Ke genotypizaci je zapotřebí vlas včetně buněčných obalů obsahující 

folikulární buňky. Dosavadní izolace DNA probíhá působením  

fenol-chloroformové směsi nebo použitím komerčně vyráběného kitu  

na zpracování vlasu. Z takto extrahované DNA lze stanovit genetický profil. 

Limitujícím faktorem při stanovení profilu DNA z celého vlasu je poměr 

obsahu DNA zárodečných buněk vůči množství keratinových vláken z buněk kůry 

vlasu. Keratin, působící jako inhibitor amplifikace, znemožňuje její průběh,  

a tudíž výrazně stěžuje možnost stanovit úplný profil DNA  

(Di Martino et al., 2004b, McNevin et al., 2005). 

 

4.3.2.2. Analýza mitochondriální DNA 

Jak bylo již zmíněno, analýza mtDNA z vlasu funguje jako doplňkové 

testování, které se využívá v případě, kdy se k rozboru DNA použije vlas  

bez přítomnosti folikulárních buněk nebo vlas ve stádiu po ukončení růstu.  

Výhodou je, že mtDNA není tak rychle degradována. Neobsahuje však žádné 

repetitivní sekvence. Výsledkem rozboru není stanovení STR profilu, ale určuje  

se primární struktura – nukleotidová sekvence v hypervariabilním úseku 

nekódující D-kličky (D-loop). Navíc je nutné si uvědomit, že mitochondrie, 

v nichž je mtDNA uložena, se předávají po mateřské linii. Výsledkem analýzy 

tedy není individuální profil jedince, ale určení příslušného haplotypu, což vede 

pouze k vyloučení možný pachatelů. Další překážkou je možný výskyt 

heteroplázie – jev, kdy jedinec nese více než jednu linii mitochondrií  

resp. mtDNA (McNevin et al., 2005). 
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4.3.3. Použití laserové mikrodisekce pro izolaci DNA z vlasu 

Hlavní význam LM pro stanovení profilu DNA z vlasu je schopnost izolace 

jednotlivých buněk, které jsou přidružené k vlasovému folikulu. Vyhneme se tedy 

možnosti kontaminace buněk keratinovými vlákny nebo melaninovými granulemi, 

která hrozí při fenol-chloroformové extrakci. Z vlasu lze získat jen několik buněk, 

které se následně použijí k dalšímu zpracování. Zvyšuje se tak úspěšnost průběhu 

amplifikace a výsledkem genetické analýzy je kvalitní profil DNA umožňující 

individuální identifikaci. 

 

Obr. 12 Ukázka izolace folikulárních buněk metodou LM. Převzato ze Seidl a Novotny, 2007, 

upraveno. 
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5. Materiál a metody 

5.1. Spotřební laboratorní materiál 

Název (výrobce)        dále označeno: 

Leica 819 low profile blades (Leica Microsystems)  mikrotomový nůž 

mikrotomový držák vzorků (Leica Microsystems)  vzorkový držák 

mikrodisekční sklíčko s PE membránou (MMI)  LM membrána 

mikrodisekční mikrozkumavka (MMI)    LM mikrozkumavky 

Dispolab (Copan Italia)       Tampón dispolab 

4´n´6 DNA Flocked Swab (Micro Rheologics SRL)   Tampón 4´n´6 

další spotřební materiál běžně používaný v laboratořích molekulární diagnostiky 

 

5.2. Použité chemikálie a reagencie 

Název (výrobce)          dále označeno: 

Freezing tissue medium (Leica Microsystems)     fixační médium 

Carnoyova fixace  

•  3 alikvóty  metanolu  

•  1 alikvóta kyseliny octové 

Kristalová violeť 

•  150 ml 1% šťavelanu amonného 

• 40 ml 100% etanolu 

• 1g krystalové violeti 

CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green (Abbott Molecular) CEP X/Y 

- 20X SSC (pH 5,3)        20X SSC 

• 66 g 20X SSC 

• 200 ml destilované vody    
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- 0,4X SSC (pH 7,0 – 7,5)       0,4X SSC 

• 950 ml destilované vody    

• 20 ml 20X SSC 

- 2X SSC/0,1% NP-40 (pH 7,0 – 8,0)     2X SSC/0,1% NP-40 

• 849 ml destilované vody    

• 100 ml 20X SSC 

• 1 ml NP-40 

- denaturační roztok 

• 49 ml formamidu 

• 14 ml destilované vody     

• 7 ml 20X SSC 

Nucleasa-Free Water (Eppendorf AG)      dH2O 

Proteináza K (Sigma-Aldrich Co.)       Proteináza K 

Dithiotreitol (Sigma-Aldrich Co.)       DTT 

QIAamp® DNA Micro Kit (Qiagen)      Qiagen Micro Kit 

AmpliTaq Gold® DNA Polymerase (Applied Biosystems)    Gold polymeráza 

PowerPlex® 16 System (Promega Corporation)     PowerPlex 16 

9947A DNA (Promega Corporation)      9947A DNA 

Hi-DiTM Formamid (Applied Biosystems)     formamid 

další běžné chemikálie v analytické kvalitě (p.a.) 

 

5.3. Použité technické a softwarové vybavení 

Název (výrobce)          dále označeno: 

Leica CM 1850 UV (Leica Microsystems)     kryostat 
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Olympus IX71 (Olympus C&S s.r.o.)       mikroskop 

-  Alexa 488 (Olympus C&S s.r.o.) 

-  Spectrum Green (Olympus C&S s.r.o.) 

-  Spectrum Orange (Olympus C&S s.r.o.)     fluorescenční kostky 

Laser MMI (MMI)          laser 

mmiCellTools (MMI)          mmiCell software 

SUB Aqua 2 (Grant Instruments)       vodní lázeň 

VD – 1n (Vezas, spol. s r.o.)        vyhřívaná deska 

Incubator 4020 (GFL ImbH)         inkubátor 

Thermomixer Comfort (Eppendorf AG)       vyhřívaná třepačka 

Concentrator 5301 (Eppendorf AG)       vakuová odparka 

Centrifuge 5415D (Eppendorf AG)       centrifuga 

Centrifuge 5415R (Eppendorf AG)       centrifuga 

VeritiTM 96 Well Thermal Cycler (Applied Biosystems)   thermocycler 

GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems)    thermocycler 

ABI PRISM® 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems) sekvenátor 

36 cm kapilára s polymerem POP-4™ (Applied Biosystems) kapilára sekvenátoru 

Sotware GeneMarker V1.97Demo (SoftGenetics)      GeneMarker 

Paternity calculation 2.0 CZ (OKTEMK2) program na výpočet 

paternity 

 

5.4. Biologický materiál 

Na optimalizaci nejvhodnějšího nastavení kryostatu, přípravu ultratenkých 

řezů, testování metod barvení a nejoptimálnější nastavení přístrojové techniky 

__________________________________________________________________ 
2 OKTEMK – Odbor kriminalistické techniky a expertiz Moravskoslezského kraje  
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k LM byl použit anonymní materiál – svalová tkáň (tzv. testovací tkáňové řezy). 

Tato svalová tkáň byla skladována při teplotách -18 °C. Dále byly k optimalizaci 

barvících technik použity epitelové buňky ze stěrů bukální sliznice  

od dobrovolníků. Bukální stěr byl odebrán na tampón dispolab nebo tampón 

4´n´6, a to třením tampónu o vnitřní stranu ústní sliznice obou tváří po dobu  

cca 30 s. 

Pro další kroky optimalizace techniky LM byl již použit materiál odebraný 

během miniinterrupcí – placenta obsahující choriové klky od dobrovolných 

dárkyň. Zároveň byl od těchto žen odebrán srovnávací vzorek ústního stěru,  

ze kterého byl stanoven kontrolní profil DNA. Tento biologický materiál byl 

dodán Gynekologicko-porodnickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze (dále jako Gynekologicko-porodnickou klinikou). Avšak v průběhu řešení 

této diplomové práce došlo ke zdržení dodání materiálu, především vlivem 

komplikací souvisejících s povolování odběrů a dárcovstvím tohoto materiálu  

a nedodáním smluveného množství.  

Z tohoto důvodu jsme poté přistoupili k variantě testování techniky LM  

na biologickém materiálu, který byl zajištěn z trestné činnosti a odeslán  

na expertízní přezkoumání na Kriminalistický ústav Praha (KÚP). Tento materiál 

byl podroben dosavadnímu standardnímu genetickému testování, které  

je zavedeno v laboratoři geneticky na KÚP. Teprve poté byla tkáň použita 

k výzkumným účelům. K tomuto materiálu byl současně dodán kontrolní 

srovnávací profil DNA poškozené, popř. byl-li k dispozici i kontrolní srovnávací 

profil DNA podezřelého. 

Tkáň dodaná Gynekologicko-porodnickou klinikou, byla odebrána v časném 

stádiu prenatálního vývoje, a to v rozmezí od probíhajícího 5. – 6. týdne. Vzorky 

byly okamžitě z kliniky předány do laboratoře KÚP, zamrazeny a uchovávány 

v teplotě -18 °C k dalšímu zpracování. 

Materiál, který byl poskytnut k testování z případů na KÚP, byl různého stáří  

a různého stupně degradace buněčných tkání. Byl uchováván zmrazený v -18 °C 

nebo ve fyziologickém roztoku při teplotě 5 °C do doby, než se proběhlo 

standardní genetické testování. Poté, co byla tato tkáň předána k výzkumným 

účelům, byla převedena do kádinky s čerstvým fyziologickým roztokem, aby byla 
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očištěna od přebytečných krevních elementů. Následně byla přenesena do čisté 

nádoby a zamražená se uchovávala při teplotě -18 °C.  

Přes nesnáze, které nám přinesla spolupráce s Všeobecnou fakultní nemocnicí 

v Praze, byly provedeny příprava techniky LM a následné testování standardní 

metodiky genotypizace vzorků. Dále díky tkáním, které byly poskytnuty z případů 

KÚP, bylo docíleno testování techniky na skutečném materiálu z forenzní praxe, 

nikoli jen ze vzorků dobrovolných dárkyň.  

 

5.5. Příprava tkáně 

Materiál určený k testování jsme rozmrazili na laboratorní teplotu (RT). Bylo-li 

třeba, byl materiál šetrně očištěn od krevních elementů přenesením do kádinky 

s čerstvým fyziologickým roztokem. Při větší míře znečištění se přistupovalo 

k opakování promývacího kroku. 

 

5.6. Polyethylenový film LM membrány 

V průběhu LM, kdy probíhá identifikace buněk a zajištění dostatečného 

množství buněk ve vzorku, existuje riziko, že neustálým přibližováním  

a oddalováním silikonového víčka mikrozkumavky od PE filmu, dojde ke ztrátám 

části vzorku. Může dojít k narušení přilnavosti a oříznuté buňky můžou 

z adhezivního víčka sklouznout. 

Ke zvýšení přilnavosti se pro tyto účely v naší laboratoři používá roztok  

poly-L-lysin, který se nanáší na PE film LM membrány. LM membrána  

se inkubuje v roztoku 0,01% poly-L-lysinu po dobu 15 min. Poté se nechává 

zaschnout při RT přes noc nebo při teplotě 60 °C po dobu 60 min. Vzorek se poté 

nanáší až na takto upravenou LM membránu.    

 

5.7. Příprava ultratenkých řezů 

Tkáňové řezy jsme připravovali na kryostatu, jehož komora byla vychlazena  

na požadovanou teplotu minimálně 60 minut před krájením (trimováním). 
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Teplotní optimum se pohybuje v rozmezí od -10 do -35 °C v závislosti na typu 

tkáně. 

Pro testovací řezy, v našem případě to byla svalová tkáň, je nejvhodnější 

teplota mezi -20 a -25 °C. Pro tkáň odebranou během interrupcí se toto teplotní 

optimum pohybuje v hodnotách od -10 až -15 °C. Určení přesnější teploty  

se odvíjelo od kvality zpracovávané tkáně, především pak od míry degradace 

buněčných struktur. 

Materiál jsme rozdělili na části o velikosti nepřesahující 2x2 cm a poté pomocí 

pinzety přenesli do fixačního média na vzorkovém držáku. Vzorkový držák jsme 

umístili do rychlomrazící lišty, kde došlo ke zmrazení vzorku po dobu 30 s.  

Po zmrazení vzorek, jsme vzorkový držák přenesli do vzorkové hlavy, kde jsme 

ho upevnili. 

Tkáňové řezy jsme krájeli na tloušťku 20, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2 µm. Převedení 

tkáňových řezů na LM membránu bylo prováděno pomocí pinzety a štětečku nebo 

pomocí vlastní přilnavosti zmraženého tkáňového řezu na nevychlazenou LM 

membránu. Přenesením LM membrány z kryokomory do prostředí laboratoře  

o RT, došlo ihned k rozmrazení vzorku ve fixačním médiu na LM membráně. 

Aby bylo možné se vzorkem dále pracovat, ponechali jsme vzorek společně 

s fixačním médiem na vzduchu zaschnout. Tím byla zajištěna fixace vzorku  

na LM membráně. 

 

5.8. Příprava epitelových buněk 

Epitelové buňky z bukálních stěrů jsme zpracovávali neprodleně po odběru  

od dobrovolníka. Štětička dispolab nebo 4´n´6 tampónu jsme ustřihli a přenesli  

do fyziologického roztoku ve zkumavce. Tampón jsme nechali třepat 20 min  

při RT, aby došlo k uvolnění epitelových buněk z tampónu. Následně jsme 

tampón centrifugovali přes košíček, 2000 rpm (otáčky za minutu) po dobu 3 min. 

Supernatant jsme opatrně odsáli a dále pracovali s epitelovými buňkami, které 

zůstaly v peletě. 

Buněčný pelet jsme resuspendovali v 50 µl fyziologického roztoku. Poté jsme 

přenesli 25 µl vzorku na LM membránu a opatrně, aby nedošlo k poškození 
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polyethylenového filmu, jsme vzorek šetrně rozetřeli pomocí sterilní jednorázové 

špičky pipety. LM membránu jsme nechali zaschnout na vzduchu. 

 

5.9. Histologické barvení 

Tkáňový řez jsme barvili roztokem krystalové violeti (KV). KV jsme 

namíchali v poměru 1:20 s destilovanou vodou, na jeden tkáňový řez je potřeba 

cca 200 µl roztoku KV. LM membránu jsme překryli vrstvou barvícího roztoku, 

nechali působit 10 min při RT. Poté jsme barvivo odstranili rychlým a prudkým 

sklepnutím. Zbytek roztoku KV jsme odsáli pomocí filtračního papíru a LM 

membránu jsme poté nechali uschnout na vzduchu. Obarvený preparát jsme 

následně překryli sterilním krycím sklem a inverzně (krycím sklem dolů) umístili 

do mikroskopu. 

 

5.10. Fluorescenční barvení 

5.10.1. Příprava chemikálií 

Před samotným barvením bylo nutné namíchat chemikálie dodané v CEP X/Y 

kitu podle doporučení výrobce: denaturační roztok (vždy čerstvě připravený, 

skladovaný max. sedm dní), roztok 0,4X SSC, roztok 2X SSC/0,1% NP-40. Dále 

bylo zapotřebí připravit vzestupnou řadu 70%, 85% a 96% roztoku etanolu. 

 

5.10.2. Denaturace vzorku 

V úvodu denaturace jsme umístili hybridizační box (komoru) do inkubátoru, 

kde jsme box nechali předehřát na teplotu 42 °C. Kyvetu s denaturačním 

roztokem jsme umístili do vodní lázně a předehřáli na teplotu 73±1 °C nejméně 

30 min před denaturací. Vzorek jsme denaturovali v připravené kyvetě 5 min  

při  73±1 °C. Poté jsme vzorek okamžitě přenesli do kyvety se 70% roztokem 

etanolu o RT. Přebytečného formamidu jsme se zbavili protřepáním LM 

membrány pomocí pinzety, vzorek jsme v roztoku ponechali po dobu 1 min. Dále 

jsme postupovali stejným způsobem u roztoku 85% a 96% etanolu. Přebytek 
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etanolu jsme odstranili savým filtračním papírem a vzorek umístili na vyhřívanou 

desku předehřátou na teplotu 40 – 45 °C, a ponechali max. 2 min. 

 

5.10.3. Hybridizace sondy 

Fluorescenční sondu jsme před nanesením rozmrazili, řádně promíchali pomocí 

vortexu a krátce centrifugovali (1 – 3 s). Nanesli jsme 10 µl roztoku 

s fluorescenční sondou a překryli krycím sklem. Přilnutím krycího skla jsme díky 

adhezi dosáhli rozprostření hybridizační sondy pod celým krycím sklem. Vzorek 

jsme poté přenesli do hybridizačního boxu (42 °C) a inkubovali po dobu 60 – 120 

min. 

 

5.10.4. Odmytí přebytečné fluorescenční sondy a hybridizace DAPI 

Kyvetu s roztokem 0,4X SSC jsme nechali nejméně 30 min předehřát ve vodní 

lázni. Ze vzorku jsme opatrně odstranili krycí sklo (museli jsme dbát na velmi 

šetrné zacházení s LM membránou, aby nedošlo k jejímu poškození protržením)  

a okamžitě přenesli do kyvety s roztokem 0,4X SSC, pomocí pinzety jsme LM 

membránu krátce protřepali a odmývali po dobu 2 min. Poté jsme LM membránu 

vyjmuli a ihned přenesli do kyvety s roztokem 2X SSC/0,1% NP-40 o RT  

a ponechali 5 – 60 s. Následně jsme vzorek nechali uschnout na filtračním papíře 

ve tmě. Dále jsme na suchý vzorek nanesli 10 µl fluorescenčního roztoku 

obsahující DAPI a stejným způsobem jako u hybridizace s fluorescenčními 

sondami CEP X/Y jsme překrytím krycím sklem docílili rozprostření barviva  

pod celým krycím sklem. Inkubovali jsme za nepřístupu světla při RT po dobu  

30 – 60 min. 

 

5.10.5. Odmytí DAPI 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme pracovali s LM membránou, která jako 

sběrný systém využívala sílu přilnutí PE filmu k adhezivnímu povrchu 

silikonového víčka, byla vyžadována práce se suchým vzorkem. Proto jsme 

přistoupili ke kroku odmytí DAPI ze vzorku. Jinak hrozilo, že adheze PE filmu  

se vzorkem ke krycímu sklu byla vlivem roztoku DAPI vyšší než adheze PE filmu 
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k silikonovému víčku LM mikrozkumavky. Odmytí DAPI jsme prováděli stejným 

způsobem jako odmytí hybridizační sondy. Suchý vzorek obarvený CEP X/Y  

a DAPI jsme poté překryli podložním sklem a umístili do mikroskopu, kde jsme 

vzorek pozorovali s pomocí UV záření a příslušných fluorescenčních kostek.  

 

5.11. Odběry vzorků technikou laserové mikrodisekce 

V mikroskopu nebo na monitoru počítače, který byl na mikroskop napojený, 

jsme provedli identifikaci buněk, především rozlišení choriových klků od zbytku 

tkáně. Vybrané části vzorku jsme označili v mmiCell softwaru a pomocí CellCut 

systému byl veden řez, který rozrušil polyethylenový (PE) film LM membrány. 

Oříznutý PE film byl CapLift systémem přiblížen k silikonovému víčku LM 

zkumavky, během přiblížení došlo k přilnutí PE filmu k adhezívní vrstvě 

silikonového víčka a bezkontaktnímu přenosu vzorku do LM zkumavek. 

Ke genetickému testování byly použity pouze tkáňové řezy z materiálu 

odebraného během potratů. Odebírány byly vzorky choriových klků obsahující 

cca 10 - 20 diploidními buňkami. Množství DNA, které vstupovalo do izolace, 

bylo tedy 66 pg – 132 pg, pokud vycházíme ze skutečnosti, že jedna diploidní 

buňka obsahuje 6,6 pg DNA (Anoruo et al., 2007). 

 

5.12. Izolace DNA 

Z odebraných buněk choriových klků bylo nutné izolovat čistou jadernou 

DNA. Průběh izolace probíhal podle návodu na izolaci DNA pomocí QIAamp 

Micro Kit z buněk odebraných LM, který je zavedený v laboratoři genetických 

expertíz KÚP, byl však upraven pro potřeby izolace buněk choriových klků. 

 

5.12.1. QIAamp Micro Kit 

Izolace DNA z odebraných buněk, které byly na silikonovém víčku 

mikrozkumavky, probíhá ve dvou stupních – lýza buněk metodou inkubace  

na víčku a izolace čisté DNA tzv. kolonkovou metodou. 
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Lýza buněk probíhala ve směsi 33 µl ATL, 10 µl proteinázy K o koncentraci  

20 mg/1 ml (dodávaná s QIAamp Micro Kitem) a 7 µl 1M DTT. Směs jsme 

inkubovali na víčku 20 min při teplotě 56°C. Poté jsme vzorky krátce 

centrifugovali a přenesli do vyhřívané třepačky, kde jsme je nechali třepat 20 min 

při teplotě 56 °C. Dále jsme ke směsi postupně přidali dalších 33 µl ATL, 66 µl 

AL a 2 µl carrier mRNA. Důkladně jsme vortexovali alespoň 15 s a přidali 66 µl 

96% ethanolu. Po dalším důkladném promíchání jsme inkubovali 5 min při RT. 

Následně jsme směs převedli na kolonku. Kolonky jsou dodávané společně 

s QIAamp Micro Kitem a jsou skladovány v ledničce při teplotě 5 °C. 

Kolonku jsme centrifugovali 1 min při 8000 rpm a promývali jsme nejprve  

500 µl pufru AW1, poté 500 µl pufru AW2. Mezi promývání jsme kolonku 

centrifugovali 1 min při 8000 rpm, po promytí AW2 pufrem jsme kolonku nechali 

stáčet 3 min při 13200 rpm. Kolonku jsme poté přenesli do čisté 1,5 ml 

mikrozkumavky. Uvolnění (eluce) DNA z kolonky jsme provedli přidáním 30 µl 

pufru AE, inkubací po dobu 5 min za RT a následnou centrifugací po dobu 2 min 

při 13200 rpm.  

 

5.12.2. Koncentrace izolované DNA 

Výstupní množství izolované DNA bylo 30 µl. K průběhu PCR reakce  

je zapotřebí standardně 10 µl, proto jsme izolovanou DNA koncentrovali pomocí 

vakuové odparky. Vzorky jsme přenesli do 0,2 ml PCR-mikrozkumavek  

a otevřené umístili do odparky, kde za stálé centrifugace (aby bylo zajištěno,  

že koncentrát zaschne na dně mikrozkumavky) probíhalo odpařování vzorků  

při 60 °C po dobu 60 min (do sucha). Následně jsme ke každému vzorku přidali 

10 µl dH2O. Takto připravené izoláty jsme mohli dále zpracovávat. 

 

5.13. Amplifikace DNA 

Během amplifikace se dbá na oddělení pre-PCR zóny, kde se provádí příprava 

vzorků k amplifikaci a post-PCR zóny, kde probíhá samotná amplifikace a další 

zpracování PCR produktů.  



55 

 

Amplifikaci jsme prováděli vždy v 0,2 ml PCR mikrozkumavkách v objemu  

25 µl. K amplifikaci izolovaných vzorků byl použit komerčně vyráběný 

multiplexový kit PowerPlex 16, kde jsme postupovali podle návodu  

na amplifikaci biologických stop. Ke každé sérii vzorků byla přidána pozitivní 

(PK) a negativní kontrola (NK), kde nám jako templát DNA slouží 9947A DNA 

pro PK a dH2O pro NK. 

 

5.13.1. PowerPlex 16 

Při přípravě amplifikační směsi jsme postupovali dle pokynů od výrobce kitu. 

Každý vzorek obsahoval tzv. Master mix – 9,5 µl dH2O, 2,5 µl pufru Gold ST*R 

10X Buffer, 2,5 µl PowerPlex 16 10X Primer Pair Mix, 0,5 µl Gold polymerázy  

a 10 µl izolátu. Do PK byla přidána směs 9,5 µl dH2O s 0,5 µl 9947A DNA 

standardu. Takto připravené vzorky byly amplifikovány podle návodu  

pro PowerPlex 16, nastavení thermocycleru v laboratoři je optimalizováno  

pro účely standardního forenzního testování. 

Průběh amplifikace: 

- úvodní denaturace: 

• 95 °C po dobu 11 min 

• 96 °C po dobu 1 min 

- 10 cyklů: 

• denaturace při 94 °C po dobu 30 s 

• nasedání primerů: 60 °C, 30 s, ramp3 29% 

• elongace řetězce: 70 °C, 45 s, ramp 23% 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

3 ramp je označení relativní rychlosti změny teploty, 100% je nejvyšší rychlost, kterou umí 

thermocycler vyvinout. 
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- 24 cyklů: 

• denaturace při 90 °C po dobu 30 s 

• nasedání primerů: 60 °C, 30 s, ramp 29% 

• elongace řetězce: 70 °C, 45 s, ramp 23% 

- konečná elongace řetězce při 60 °C po dobu 30 min 

 

Produkty PCR byly po proběhnuté amplifikaci skladovány při 4 °C, určené 

k okamžitému zpracování. Pokud nebyly zpracovány neprodleně, uchovávaly 

se při – 20 °C. 

 

5.14. Fragmentační analýza kapilární elektroforézou 

Fragmentační analýza amplifikovaných STR lokusů byla provedena na přístroji 

kapilární elektroforézy – na sekvenátoru. Vzorky byly k fragmentační analýze 

připravovány do 96-ti jamkové destičky. Před samotnou genotypizací bylo 

potřeba PCR produkty nejprve připravit namícháním do požadovaného poměru 

s formamidem a denaturovat, aby byl zajištěn správný průběh analýzy. Do každé 

jamky destičky jsme přidali 11,5 µl formamidu, 0,5 µl vnitřního standartu ILS 600 

a 2 µl amplifikátu. Takto připravené vzorky jsme následně přenesli  

do thermocycleru, kde jsme provedli denaturaci zahřátím na 95 °C po dobu 3 min 

a následným okamžitým zchlazením přenesením do destičky s ledem. 

 Fragmentační analýza probíhala na přístroji s kapilární elektroforézou – 

sekvenátoru. Každý vzorek byl v jednom běhu analyzován dvakrát. Poprvé  

se standardní dobou nástřiku 10 s a podruhé s prodlouženou dobou nástřiku 30 s 

podle článku Budowlea (Budowle et al., 2001), který doporučuje prodloužený 

nástřik vzorku do kapiláry sekvenátoru k minimalizaci artefaktů vzniklých  

při analýze malého množství DNA. Napětí při nástřiku bylo vždy nastavené  

na 3 kV. 

 



57 

 

5.15. Interpretace výstupů fragmentační analýzy 

Odečítání genetických profilů, které byly analyzovány kapilární 

elektroforézou, jsme prováděli v programu GeneMarker. Za stanovené píky jsme 

považovali takové, které vykazovali standardní tvar, vyloučeny byly naopak 

artefakty jako stuttery, dvojité píky, vytažené píky a zalomené píky.  

Jednotlivé alely v daném STR lokusu jsme přiřazovali podle odpovídajícího 

alelického žebříku, který byl analyzován ve stejném běhu jako příslušné vzorky. 

Jako platné alely byly stanoveny alely se standardním tvarem a délkou. 

 

5.15.1. Stanovení profilů DNA 

Stanovené alely jsme srovnávali s příslušným STR lokusy v kontrolním 

maternálním genetickém profilu. Poté jsme alely rozřadili do dvou kategorií: 

• maternální alela plodu, byla určená ta alela, která měla v kontrolním 

maternálním profilu DNA (dále jako srovnávací profil) svůj ekvivalent 

• jako předpokládaná paternální alela plodu byla stanovena taková alela, 

která ekvivalent ve srovnávacím profilu neměla.  

 

Z takto určených alel jsme poté vyhodnotili genetické profily, které jsme 

rozdělili do čtyř skupin na základě srovnání stanoveného profilu s profilem DNA 

matky:  

• pokud se stanovený profil shodoval se srovnávacím profilem v obou 

alelách příslušného STR lokusu, byl tento profil vyhodnocen  

jako maternální profil DNA 

• pokud se vyhodnocený profil shodoval se srovnávacím profilem  

jen v jedné alele příslušného STR lokusu, stanovili jsme jej jako 

fetální profil DNA 

• pokud se stanovený profil shodoval se srovnávacím profilem v obou 

alelách příslušného STR lokusu a navíc vykazoval další alelu 

(odlišnou od obou maternálních alel, tedy předpokládanou paternální 
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alelu plodu), byl profil vyhodnocen jako smíšený profil DNA matky  

a plodu. 

• každý další profil, který nespadal do předchozích skupin, tedy takový, 

který obsahoval pouze kontaminace nebo nebyl zanalyzován, jsme 

vyhodnotili jako nestanovený profil DNA. 

  

 

Obr. 13 Ukázka porovnání stanoveného fetálního profilu DNA (dole) se srovnávacím profilem 

DNA matky (nahoře). Červenými šipkami jsou označeny maternální alely plodu, modrými 

šipkami pak paternální alely plodu, v posledním sledovaném STR lokusu (Penta D) byl plod 

homozygotní – alelu 13 získal jak od matky, tak od otce. Zobrazeno v programu GeneMarker.  

  

5.15.2. Vyhodnocení stanovených profilů DNA 

Ve stanovených profilech jsme vypočetli celkový počet stanovených fetálních 

profilů vůči všem analyzovaným vzorkům a dále vůči ostatní stanoveným profilů. 

A vyhodnotili úspěšnost stanovení fetálního profilu DNA metodou LM 

genotypování tkáně placenty. 
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5.15.3. Vyhodnocení stanovených fetálních profilů DNA 

Ve vyhodnocených fetálních profilech DNA jsme sledovali úspěšnost 

stanovení kompletního genetického profilu a dále pak jeho kvalitu v závislosti  

na počtu stanovených STR lokusů – tedy úspěšnost amplifikace testovaných STR 

sekvencí. Takový profil, ve kterém jsme stanovili všechny testované STR 

sekvence, jsme považovali za kompletní fetální profil DNA. Zbylé profily jsme 

vyhodnotili jako neúplné fetální profily DNA. Pokud jsme měli k dispozici 

srovnávací profil DNA podezřelého, byl u příslušných vyhodnocených fetálních 

profilů DNA vypočten paternitní index.  

 

 

Obr. 13 Zobrazení výsledného kompletního fetálního profilu DNA v programu GeneMarker.  

 

5.15.4. Výpočet paternitního indexu 

K výpočtu paternitního indexu jsme museli vyhodnotit jednotlivé alely STR 

lokusů v profilech DNA matky, plodu a podezřelého. Tato data jsme poté zadávali 

do programu na výpočet paternitního indexu a pravděpodobnosti otcovství. 

Výpočet paternitního indexu jsme provedli v programu na výpočet paternity 

vytvořeném pracovníky Odboru kriminalistické techniky a expertiz 

Moravskoslezského kraje, kde jsou k výpočtu paternitního indexu použity vzorce 

dle návodu v publikaci Buckletona a koletivu (Buckleton et al., 2005) a dle článku 
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Leea (Lee, 2000), přičemž frekvence jednotlivých alel jsou vztaženy na populaci 

ČR dle článku Šimkové a kolektivu (Simkova et al., 2009). Výstupy z programu 

byly dva, a to výsledný paternitní index a dále hodnota pravděpodobnosti 

otcovství. 
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6. Výsledky 

6.1. Příprava polyethylenového filmu LM membrány   

Preparáty jsme nanášeli na poly-L-lysinem upravenou LM membránu,  

i na membránu bez této úpravy. Nebyl však pozorován rozdíl přilnavosti  

u preparátu tkáňového řezu k upravené LM membráně od přilnavosti řezu  

k neupravené LM membráně, což je dáno typem vzorku – především celistvostí 

tkáňového řezu.  

 

6.2. Příprava ultratenkých řezů 

Tkáňové řezy s tloušťkou 3 µm a 2 µm byly v průběhu trimování i přenášení  

na LM membránu velmi náchylné k poškození. Během trimování se trhaly nebo 

rolovaly pod antirolovací sklíčko a vytahování pomocí štětce pak narušovalo 

makroskopickou strukturu. Velmi obtížná byla práce se vzorky, jejichž kvalita  

již vykazovala pokročilejší stupeň degradace. Takové tkáňové řezy se během 

trimování rozpadaly. 

Zpracované preparáty o tloušťce 4 – 6 µm nebyly na poškození při průběhu 

zpracování náchylné v takové míře jako tenčí řezy, přesto práce s nimi vyžadovala 

maximální preciznost a zručnost. Jejich tloušťka zaručovala, že vzorky budou 

dobře probarveny, tudíž byla zajištěna lepší pozorovací a rozlišovací schopnost 

během mikroskopie. Laserový paprsek byl schopný prostoupit vrstvu tkáňového 

řezu k LM membráně, a byla tedy možná extrakce vzorku pomocí jediného 

laserového řezu. 

Trimování vzorků na tloušťku 20, 10, 8 a 7 µm a jejich přenášení na LM 

membránu probíhalo bez větších obtíží. Větší vrstva vzorku v tkáňovém řezu však 

způsobovala hrubší rozlišovací schopnost a pro separaci požadovaných struktur 

od zbytku vzorku LM bylo zapotřebí laserový řez opakovat – laserový paprsek 

nebyl schopný prostoupit tkáňový řez k až LM membráně během jediného 

laserového výboje. 
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6.3. Barvení preparátů 

Barvení KV bylo velmi rychlé – v řádu desítek minut, zobrazeno na obrázku 

14. Nevyžadovalo speciální úpravu vzorku ani zdlouhavou přípravu chemikálií. 

Struktury v preparátu byly dobře probarveny a byla tak zajištěna dobrá rozlišovací 

schopnost. 

 

 

Obr. 14 Obrázek ukazuje odběr 10 buněk choriového klku, preparát je obarvený KV, zvětšeno 

100x. 

 

Naopak hybridizace fluorescenčními barvami bylo časově výrazně delší. Byla 

nutná příprava chemikálií a samotná barvící metoda zabrala 3 – 4 hodiny. 

Zobrazení tkáňových řezů pod mikroskopem bylo nedostačující. Problematickým 

se stalo především silné pozadí cytoplasmy, ačkoli jsme podle návodu přistoupili 

na prodloužení doby odmytí hybridizačních sond. Kvůli tomuto silnému pozadí 

nešlo jednotlivé fluorescenční sondy rozpoznat a jednoznačně určit. Tento druh 

fluorescenčního barvení nezvýraznil námi požadované struktury v preparátu  

a identifikace jednotlivých buněk tudíž nebyla možná (zobrazuje obrázek 15).  
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Obr. 15 Obrázek obrazuje preparát tkáně odebrané během potratu barvený fluorescenčními 

sondami CEP X/Y. Na obrázku je vidět silné pozadí cytoplasmy, jednotlivé sondy jsou špatně 

detekované. Zvětšeno 400x. 

  

6.4. Izolace DNA 

K extrakci DNA jsme použili izolační kit QIAamp Micro Kit, jehož použití  

je již na Oddělení genetiky KÚP otestované a zavedené pro izolaci DNA  

ze vzorků odebraných technikou LM. Návod byl upraven pro izolaci buněk 

choriových klků, především zkrácením doby inkubace s lyzačním detergenty. 

Dále jsme DNA extrahovali a koncentrovali standardním postupem v souladu 

s uvedeným návodem.  

  

6.5. Amplifikace 

Příprava vzorků k amplifikaci vždy proběhla dle provozního řádu laboratoře 

KÚP v pre-PCR zóně. Testovali jsme použití amplifikačního kitu PowerPlex 16, 

který je na Oddělení genetiky KÚP zaveden k použití v rámci standartní genetické 

analýzy. Vzorky jsme připravili podle standardně užívaného návodu  

na amplifikaci biologických stop a společně s PK a NK jsme je přenesli  

do post-PCR laboratoře, kde probíhala samotná PCR. 

Pro správný průběh PCR jsme nastavili thermocycler na program zajišťující 

amplifikaci biologických stop pomocí kitu PowerPlex 16, přičemž amplifikace 

probíhala v 34 cyklech. 
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6.6. Příprava vzorků k fragmentační analýze 

Po proběhnuté PCR jsme vzorky upravili dle standardně užívaného návodu  

na přípravu vzorků před fragmentační analýzou. Do každé jamky připravené 

sekvenační 96-ti jamkové destičky jsme přidali směs formamidu, vnitřního 

standardu ILS 600 a produktu PCR. Poměr směsi jsme zachovali v souladu 

s návodem, aby byl otestován standardní zavedený postup používaný k analýze 

biologických stop.  

Poté jsme všechny vzorky denaturovali zahřátím v thermocycleru na 95 °C  

po dobu 3 min a následným okamžitým přemístěním do destičky s ledem.   

 

6.7. Fragmentační analýza 

Vzorky jsme na kapilární elektroforéze analyzovali dvakrát při standardním 

napětí nástřiku 3 kV. První analýza každého vzorku měla standardní dobu 

nástřiku10 s, při druhém rozboru vzorku byl nástřik prodloužen na 30 s. 

 

6.8. Interpretace fragmentační analýzy 

6.8.1. Vyhodnocení stanovených profilů DNA 

Celkem bylo analyzováno 144 vzorků odebraných z preparátů tkáňových řezů 

(dále jako vzorky). Z všech těchto vzorků jsme vyhodnotili 83 fetálních profilů 

DNA, 17 maternálních profilů DNA, 18 smíšený profilů DNA matky a plodu  

a 26 nebylo možné vyhodnotit, jednalo se tedy o nestanovené profily DNA. Počet 

a procentuální zastoupení vyhodnocených profilů uvádí tabulka 2.  

Celkově jsme určili 118 genetických profilů, což je 81,94 % úspěšnost 

stanovení genetického profilu ze všech 144 analyzovaných vzorků. 
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Tab. 2 Tabulka uvádí počet vyhodnocených profilů a procentuální zastoupení těchto profilů  

ke všem 144 analyzovaným vzorkům.  

 

6.8.2. Vyhodnocení stanovených fetálních profilů DNA 

Zhodnocení úspěšnosti stanovených profilů DNA plodu jsme provedli ve dvou 

krocích. Nejprve jsme vypočítali úspěšnost stanovení čistých fetálních profilů 

DNA ze všech analyzovaných vzorků a poté vůči všem vyhodnoceným profilům 

DNA. Ze 144 analyzovaných vzorků bylo určeno 83 fetálních profilů DNA,  

což byla 57,64 % úspěšnost stanovení fetálního profilu DNA. Úspěšnost stanovení 

fetálního profilu DNA ze všech 118 vyhodnocených profilů DNA byla 70,34 %, 

uvedeno v tabulce 3. 

 

 

Tab. 3 Tabulka uvádí úspěšnost stanovení profilů DNA plodu ze všech analyzovaných vzorků  

a ze všech vyhodnocených profilů DNA. 
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6.8.3. Úspěšnost stanovení kompletního fetálního profilu DNA 

Z celkového počtu 83 vyhodnocených fetální profilů DNA byla u 44 profilů 

stanovena kompletní sada 16 testovaných STR lokusů, což odpovídá 53,01 %.   

U zbylých 39 stanovených profilů byl vyhodnocený profil DNA neúplný – bylo 

stanoveno menší množství STR sekvencí, než bylo celkově testováno – uvedeno 

v tabulce 4. 

 

 

Tab. 4 Tabulka ukazuje vyhodnocení kvality stanovených fetálních profilů DNA v závislosti  

na množství stanovených STR lokusů.  

 

6.8.4. Výpočet paternitního indexu 

U 12 testovaných vzorků jsme měli k dispozici srovnávací profil DNA 

podezřelého. Všech 12 námi vyhodnocených fetálních profilů DNA bylo 

kompletních. Výpočet byl proveden z dat uvedených v tabulce 5, které jsme 

sesbírali srovnáním materiálního profilu DNA s vyhodnoceným fetálním profilem 

DNA a profilem DNA podezřelého, ukázáno na obrázku 16. 

Výsledný paternitní index P byl roven 5577056,085, což udává 

pravděpodobnost otcovství 99,99998207 %. 
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Tab. 5 Tabulka udává přehled amplifikovaných STR lokusů kitem PowerPlex 16 a alelickou 

sestavu testovaných STR lokusů v genetickém profilu matky, plodu a podezřelého. Z těchto údajů 

byl vypočítán paternitní index.  
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Obr. 16 Obrázek ukazuje srovnání STR lokusů modrého barevného spektra v profilech DNA 

matky, plodu a podezřelého. Stejně jsme srovnávali STR lokusy zeleného a žlutého barevného 

spektra. Tato data jsme použili k výpočtu paternitního indexu. Zobrazeno v programu 

GeneMarker. 
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7. Diskuze výsledků 

7.1. Příprava polyethylenového film LM membrány 

K úpravě potažením LM membrány poly-L-lysinem jsme přistoupili  

jen u testovacích vzorků epitelových buněk z bukálního stěru. Neboť tato úprava 

má smysl u preparátu, kde jsou buňky rozptýlené na větší ploše LM membrány 

např. roztěrové preparáty. U biologického materiálu odebraného z potratů jsme  

od tohoto kroku upustili. Za prvé zvýšení přilnavosti membrány nebylo 

vyžadováno (tkáňový řez přilnul bez problémů), a za druhé jsme se tím vyhnuli, 

v tomto případě zbytečnému kroku, který by mohl zvýšit riziko kontaminace LM 

membrány cizorodou DNA. 

 

7.2. Příprava tkáňových řezů 

Pro úspěšný průběh histologického i fluorescenčního barvení a pro následné 

zpracování technikou laserové mikrodisekce bylo nutné stanovit optimální 

tloušťku tkáňových řezů. 

Tenké tkáňové řezy o rozměrech 2 a 3 µm se ukázaly jako nevhodné, jelikož 

jejich zpracování bylo velmi obtížné, zvlášť jednalo-li se o tkáňové řezy 

z materiálu, který byl ve stádiu degradace. Během zpracování docházelo 

k mechanickému poškození vlivem vytahování srolovaných tkáňových řezů  

i během přenášení na LM membránu.  

Jako optimální tloušťka tkáňového řezu se v naší laboratoři osvědčilo rozmezí 

4 až 6 µm. Takové tkáňové řezy bylo možné s odpovídající precizností přenést  

na LM membránu a zároveň byl zajištěn úspěšný průběh následného barvení 

preparátu a separace pomocí LM. K separaci pak postačil pouze jediný řez,  

čímž se výrazně snížila možnost poškození buněk v bezprostředním okolí 

vysokoenergetického UV-A laserového paprsku. 

Preparáty trimované na 7 µm a více se neosvědčily především kvůli zhoršené 

pozorovací schopnosti a nutnosti opakování laserového řezu k úspěšné separaci 

požadované části vzorku z preparátu. 
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7.3. Barvení preparátu 

Barvení fluorescenčními CEP X/Y sondami se v případě aplikace na tkáňové 

řezy placenty ukázalo jako nevhodné v několika bodech. Tato metoda je výrazně 

časově náročnější oproti metodě barvení KV. Dále bylo fluorescenční barvení 

náročné jak technicky, tak na spotřebované reagencie. Navíc bylo nutné pro naše 

účely vytvořit další promývací krok, kdy bylo odmyto přebytečné DAPI,  

aby se vzorek se mohl vysušit a LM membrána byla schopná přilnout 

k silikonovému víčku LM mikrozkumavky. Především však hybridizací vzorku 

s fluorescenčními barvami nedošlo k zobrazení námi požadovaných struktur, 

vzorek navíc vykazoval silné pozadí. Orientace v tkáňovém řezu byla tudíž takřka 

nemožná a proto jsme od této metody barvení ustoupili. 

Naproti tomu barvení KV se ukázalo jako rychlé, účinné a pro naše použití 

plně dostačující. Navíc při menším počtu laboratorních kroků a při kratším čase  

je při této metodě barvení výrazně menší možnost kontaminace cizorodou DNA. 

Toto je v případě zpracování forenzních vzorků velmi důležité, neboť většinou 

pracujeme s velmi omezeným množstvím biologického materiálu a analýzu  

tak často nelze opakovat. 

 

7.4. Izolace DNA 

DNA jsme ze vzorků extrahovali podle protokolu, který byl otestovaný 

a zavedený pro izolaci DNA pomocí QIAamp Micro Kitu ze vzorků odebraných 

technikou LM. Tento protokol jsme upravili speciálně pro extrakci DNA z tkáně 

odebrané během potratu. Izolace DNA v lyzační směsi inkubací na víčku 

při 56 °C byla snížena ze 120 min na 30 min a následná inkubace ve vyhřívané 

třepačce při 56 °C byla snížena z 60 min na 30 min. Ke zkrácení doby inkubace  

s lyzačním médiem jsme přistoupili z důvodu, že působení detergentů 

na somatické buňky, potažmo buňky choriových klků, po dobu 60 min je plně 

dostačující a lýza buněk bude zajištěna. Každé urychlení analýzy profilu DNA  

je v případě řešení trestných činů velmi žádoucí. 
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Izolaci pomocí jiných izolačních kitů jsme neprováděli. Důvodem bylo 

zpoždění dodávek experimentální materiálu Gynekologicko-porodnickou klinikou 

a úspěšná, bezproblémová izolace QIAamp Micro kitem. 

 

7.5. Amplifikace DNA 

Testovali jsme použití amplifikačního kitu PowerPlex 16 k amplifikaci vzorků 

tvořených 10 – 20 buňkami choriových klků. Amplifikace probíhala standardním 

způsobem dle pokynů uvedených v návodu na amplifikaci biologických stop, 

jelikož jsme pracovali s malým vstupním množstvím DNA. 

Vzhledem k časovému prodlení způsobenému zpožděním dodávek 

experimentálního materiálu Gynekologicko-porodnickou klinikou jsme nestačili 

testovat použití jiných amplifikačních kitů. 

V budoucnu však bude žádoucí testovat použití nových amplifikačních kitů 

PowerPlex® ESI a PowerPlex® ESX – viz níže, které byly zavedeny do forenzní 

praxe na Oddělení genetiky KÚP až v průběhu roku 2011. 

 

7.6. Fragmentační analýza  

7.6.1. Vyhodnocení stanovených fetálních profilů DNA 

Úspěšnost stanovení čistých fetálních profilů DNA ze všech analyzovaných 

vzorků byla 57,64 %, ze všech stanovených profilů DNA pak na 70,34 %,  

což při testování techniky genotypování 10 – 20 diploidních buněk považujeme  

za velký úspěch. Předpokládáme, že by hodnota úspěšnosti stanovení čistých 

fetálních profilů měla vzestupnou tendenci při testování více vzorků, jelikož jsme 

se na začátku odběrů vzorků potýkali s problémem správného určení fetální  

vs. maternální části placenty. Navíc 53,01% úspěšnost vyhodnocení kompletní 

sady STR lokusů ukazuje na vysokou citlivost a čistotu techniky LM, která byla 

použita k separaci fetální buněk choriových klků. Zbylé determinované profily 

byly sice neúplné, ale i takové fetální profily DNA by bylo možné použít k určení 

paternity.  
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V průběhu vyhodnocování profilů byl pozorován trend, že u nekompletních 

fetálních profilů DNA nebyly stanoveny delší STR lokusy. To jsme, vzhledem 

k práci s materiálem různé kvality a stáří, přičítali možné fragmentaci DNA 

vlivem postupující degradace, kdy jako první dochází k fragmentaci delších STR 

sekvencí. Tento problém by měl být v budoucnosti ošetřen použitím nových 

amplifikačních kitů PowerPlex® ESI a PowerPlex® ESX. Tyto kity umožňují 

amplifikaci stejných STR sekvencí (uvedeno v kapitole 3.7.3.3.2.) v rozdílném 

pořadí amplifikace. Amplifikace stejných STR lokusů v různém pořadí  

je výhodná v tom, že výsledné neúplné profily DNA je možné kombinovat. Pokud 

bychom analýzou vzorku amplifikovaným jedním kitem vyhodnotili neúplný 

profil DNA s chybějícími STR lokusy a testováním téhož vzorku druhým kitem 

by STR sekvence byly analyzovány, je možné v neúplném profilu DNA chybějící 

STR sekvence doplnit. Úspěšnost stanovení kompletního profilu DNA se tím 

výrazně zvyšuje. 

 

7.6.2. Výpočet paternitního indexu 

Vzhledem k faktu, že jsme analýzám podrobili i vzorky materiálu 

poskytnutého z trestných případů KÚP, k němuž jsme měli k dispozici srovnávací 

genetický profil matky i podezřelého, mohli jsme u těchto vzorků vypočítat 

paternitní index. Všechny tyto vzorky byly z jedné tkáně, získané ve dvou na sobě 

nezávislých odběrech, při každém odběru jsme analyzovali 6 a 6 vzorků.  

U všech 12 vzorků jsme stanovili úplný fetální profil DNA, který jsme 

vyhodnocovali společně s profilem DNA matky a podezřelého v programu  

na výpočet paternity. Vypočtený paternitní index byl roven 5577056,085. 

Pravděpodobnost otcovství u podezřelého byla 99,99998207 %. Získali jsme  

tak data, která lze použít u soudu k prokázání otcovství podezřelého. Ukázali 

jsme, že námi testovaná metoda je přímo použitelná ve forenzní praxi. 

Nutno zmínit, že s budoucím možným testováním amplifikačních kitů 

PowerPlex® ESI a PowerPlex® ESX, je nutné dbát při výpočtu paternitního indexu 

na skutečnost, že STR lokusy vWA a  D12S391 jsou ve vzájemné vazbě  

na chromozomu 12. Vzdálenost těchto lokusů je pouze 6,3 Mb. Dle doporučení 

Butlera na konferenci EDNAPu v Bruselu v dubnu 2011 lze použít pro účely 
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vyhodnocení paternitního indexu výstupní data jen jednoho z výše uvedených 

STR lokusů. 

 

7.7. Relevantní studie 

Použitím LM k separaci fetálních buněk choriových klků z placenty jsme 

dosáhli stanovení úplného čistého fetálního profilu DNA genotypizací  

10 diploidních buněk na rozdíl od Bauera a jeho kolektivu (Bauer et al., 2002), 

který stanovil nekompletní profil DNA plodu z 50 – 100 buněk choriových klků. 

To přičítáme především pokroku metody LM v průběhu devíti let, kdy došlo  

ve vývoji jak samotné LM, tak především metod izolace a amplifikace DNA 

získané právě technikou LM. 

Srovnatelných výsledků dosáhl Robino (Robino et al., 2006), kterému  

se podařilo určit otcovství v případě incestu. K analýze fetálního profilu DNA 

použil cca 20 fetálních buněk a výsledkem bylo určení 16 STR lokusů (včetně 

amelogeninu).  

Reshef a jeho tým (Reshef et al., 2011) použil k separaci fetálních buněk 

sterilní jehlu, což ve výsledku vedlo k determinaci mj. smíšených profilu DNA 

matky a plodu nebo neúplných fetálních profilů DNA. Předpokládáme tedy,  

že použitím LM se výrazně zvyšuje úspěšnost stanovení čistých a kompletních 

fetálních profilů DNA, což je pro výpočet paternitního indexu rozhodují. 

Všechny popsané studie pracují se vzorky fixovanými pufrovaným formalínem 

a připravené v parafínových bločcích. My jsme použili k přípravě tkáňových řezu 

kryostat, čímž odpadla nutnost fixace a prosycení vzorku parafínem a následně 

nutností odparafinování před barvením. Tím jsme ušetřili množství času,  

což je v případech řešení sexuálně motivovaných trestných činů vysoce žádoucí. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce byla aplikace techniky laserové 

mikrodisekce k separaci buněk choriových klků z materiálu zajištěného během 

potratu a jejich následné použití ke genetické analýze. Dále testování techniky  

a příprava metody pro zavedení do forenzní praxe na Oddělení genetiky 

Kriminalistického ústavu Praha. Vytyčený cíl byl splněn, aplikace techniky byla 

úspěšná a metoda je připravena k zavedení do kriminalistické praxe. 

Tato práce je základní studií zabývající se aplikací laserové mikrodisekce  

ve forenzní genetice ke stanovení paternity genotypováním tkání odebraných 

v průběhu interrupce. Studie uvádí základní metodiku, testováno bylo použití 

standardně zavedených protokolů. Ty byly použity ke genotypizaci buněk 

choriových klků. Úprava protokolů zahrnovala především zkrácení doby přípravy 

tkáňových vzorků pomocí kryostatu, zkrácení doby barvení a zkrácení doby 

inkubace s lyzačními detergenty. Nutno podotknout, že úspora času  

je při zpracovávání materiálu ze sexuálně motivované trestné činnosti velmi 

důležitá. 

Techniku laserové mikrodisekce jsme použili v první fázi na experimentální 

vzorky, kdy se nám podařilo stanovit čistý kompletní fetální profil DNA  

z 10 buněk choriových klků. Ve druhé fázi jsme ji testovali na vzorcích z trestné 

činnosti. Zde jsme stanovili kompletní fetální profil DNA i z tkání vykazujících 

pokročilejší stupeň degradace. Dále jsme u 12 vzorků měli k dispozici srovnávací 

profil DNA podezřelého a mohli jsme tak stanovit paternitní index, který by byl 

použitelný k prokázání otcovství podezřelého. Námi použitý postup analýzy 

buněk choriových klků, jejich genotypování a následné určení otcovství přímo  

ve forenzní praxi. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní práci, je žádoucí provést další 

optimalizaci metod jednotlivých kroků genetické analýzy, především  

pak testování nových amplifikačních kitů PowerPlex® ESI a PowerPlex® ESX  

od Promega Corporation, které byly na Oddělení genetiky Kriminalistického 

ústavu Praha zavedeny do praxe teprve v průběhu roku 2011. 
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