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Seznam zkratek 

Zkratka Význam  

CAH Congenital adrenal hyperplasia, Vrozená adrenální hyperplazie 

LO CAH Congenital adrenal hypeplasia - late onset form, Late-onset forma 

vrozené adrenální hyperplazie 

NC CAH Congenital adrenal hypeplasia - nonclassic form,  Neklasická forma 

vrozené adrenální hyperplazie 

SV CAH Congenital adrenal hypeplasia - simple virilizing form, Vrozená 

adrenální hyperplazie bez solné poruchy 

SW CAH  Congenital adrenal hypeplasia - salt wasting form,Vrozená 

adrenální hyperplazie se solnou poruchou 

17-OHP 17α-hydroxyprogesteron 

17βHSD 17β-hydroxysteroid dehydrogenáza 

17βHSD1 17β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 1 

3αHSD3 3α-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 3 

3βHSD1 3β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 1 

3βHSD2 3β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 2 

ACAT Acetyl-koenzym A cholesterol transferáza 

ACE Angiotenzin konvertující enzym 

ACTH Adrenocorticotropic hormone - Adrenokortikotropní hormon 

ADH Antidiuretický hormon, vasopresin 

ANP Atriální natriuretický peptid 

AT receptor Receptor vázající angiotenzin 

CRH Corticotrophin releasing hormone - Hormon uvolňující kortikotropin   

CYP21A1P Pseudogen CYP21A1P 

CYP21A2 Gen CYP21A2 

DHEA Dehydroepiandrosteron 

DHEA-S Dehydroepiandrosteron-sulfát 

DHT Dihydrotestosteron 

FAD Flavin adenosindinukleotid 

FMN Flavin mononukleotid 

FPR False positive rate, Četnost falešné pozitivity 

FSH Folikuly stimulující hormon 

HDL High-density lipoprotein - Lipoprotein o vysoké hustotě 

HSL Hormon senzitivní lipáza 

IMM Inner  mitochondrial membrane, Vnitřní mitochondriální membrána 

KL Kritický limit 

LC-MS/MS Liquid chromatography - tandem mass spektrometry, Kapalinová 



 

Disertační práce  

 
 

 

 

7 

 

chromatografie se spřaženou (tandemovou) hmotnostní 

spektrometrií 

LDL Low-density lipoprotein - Lipoprotein o nízké hustotě 

LH Luteinizační hormon 

MLPA Multiplex ligation-dependent probe amplification 

NS Novorozenecký screening 

OMM Outer mitochondrial membrane, Vnější mitochondriální membrána 

P450arom Placentární aromatáza 

P450c11AS Aldosteron syntetáza 

P450c11β 11β-hydroxyláza 

P450c17 17α-hydroxyláza/17,20-lyáza 

P450c21 21-hydroxyláza 

P450scc Cholesterol desmoláza 

POMC Proopiomelanokortin 

POR P450-oxidoreduktáza 

PPV Positive predictive value, Pozitivní prediktivní hodnota 

pre-POMC Pre-proopiomelanokortin 

SF1 Steroidogenní faktor-1 

SIDS Syndrom náhlého úmrtí kojence 

SREBPs Sterol response-binding protein 

StAR Steroid Acute Regulatory protein 

SNP Single nucleotide polymorphism 
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Úvod 

Nadledviny mají nezastupitelnou funkci v udržení vnitřního prostředí organismu, reakci na 

stresovou situaci a v pohlavním vývoji jedince. Kůra nadledvin se dělí na tři části produkující 

glukokortikoidy, mineralokortikoidy a androgeny. Výchozí strukturou hormonů kůry nadledvin je 

cholesterol, který se v dalších reakcích za účasti řady enzymů metabolizuje na jednotlivé hormony1. 

Enzymatické defekty během syntézy steroidních hormonů vedou k řadě onemocnění, která jsou 

souhrnně označována jako vrozená (kongenitální) adrenální hyperplazie2.  

Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) jsou skupinou autozomálně recesivních 

onemocnění provázených poruchou syntézy mineralokortikoidů, glukokortikoidů a androgenů. Více 

než 90 % všech onemocnění CAH je způsobeno deficitem 21-hydroxylázy1-4. Klinický obraz je 

variabilní: od těžké, život ohrožující solné poruchy po lehkou, často nepoznanou nadprodukci 

androgenů1.  K včasné detekci pacientů s těžkou formou deficitu 21-hydroxylázy slouží novorozenecký 

screening5-8.  

Novorozenecký screening CAH je založen na průkazu zvýšené hladiny 17α-

hydroxyprogesteronu (17-OHP) ze suché krevní kapky, která je důsledkem snížené aktivity 21-

hydroxylázy7, 8. Vedle snížené aktivity 21-hydroxylázy jsou dalšími příčinami nezralost, hypoxie či 

sepse novorozence nebo i „metodicky falešné“ zvýšení díky zkřížené reaktivitě imunoanalytických 

metod s jinými steroidy7, 9-13. Výsledkem je nízká pozitivní prediktivní hodnota screeningu (1,6 %) a 

vysoká četnost falešné pozitivity (0,51 %) s nutností opakovaní odběrů u části novorozenecké 

populace14, 15.  

Zvýšení pozitivní prediktivní hodnoty novorozeneckého screeningu CAH je možné zavedením 

dalších analytických stupňů přímo v té suché kapce krve, kde byla zjištěna nejasně zvýšená 

koncentrace 17-OHP3, 7. Jednou z možností druhého stupně novorozeneckého screeningu CAH je 

analýza genu CYP21A2 pomocí genetických metod. Tento postup by mohl napomoci k zvýšení 

pozitivní prediktivní hodnoty screeningu a snížení opakovaných odběrů 6, 16-19. Mohl by také objasnit, 

zda existuje souvislost mezi mírně zvýšenou hladinou 17-OHP a nosičstvím mutace pro 21-

hydroxylázu či počtem kopií pseudogenu. 
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Hypotézy a cíle práce  

 

Cílem práce bylo ověření následujících hypotéz 

 

(1) Pozitivní prediktivní hodnota novorozeneckého screeningu CAH by mohla být zvýšena pomocí 

úpravy cut-off limitů negativity hladiny 17-OHP. 

 K ověření této hypotézy jsme nejdříve zhodnotili základní parametry novorozeneckého 

screeningu CAH (specificita, senzitivita, pozitivní prediktivní hodnota, četnost falešné pozitivity). 

Analyzovali jsme také případy falešné negativity. U vzorků s CAH jsme poté zhodnotili hladiny 17-

OHP k posouzení event. možnosti úpravy cut-off limitů bez nepřiměřeného navýšení falešné 

negativity.  

 

(2) Zvýšení pozitivní prediktivní hodnoty novorozeneckého screeningu CAH je možné díky zavedení 

druhého stupně NS založeného na genetické analýze vzorků s nejasně zvýšenou hladinou 17-OHP.   

 V naší studii jsme analyzovali 753 suchých kapek s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP pomocí 

genetických metod. Díky přímé sekvenaci celého genu bylo možné zhodnocení celého genu vč. 

intronů k posouzení genotypu u dětí s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP. Vyhodnocením výsledků je 

poté možné určit, zda genetická analýza genu CYP21A2 povede ke zlepšení parametrů screeningu 

(zvýšení pozitivní prediktivní hodnoty a snížení četnosti falešné pozitivity).  

 

(3) Nejasně zvýšená hladina 17-OHP v prvním stupni screeningu může kromě již dříve známých 

faktorů (hypoxie, sepse, nezralost) souviset také s nosičstvím mutace pro CAH a nebo množstvím 

pseudogenu.  

 Dle studie Votava et al může až 30% SV forem CAH mít hladinu 17-OHP pod kritickým limitem 

jasné pozitivity. Proto jsme genetickou analýzou vzorků s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP chtěli 

ověřit, zda s v této skupině zvýšené nevyskytují pacienti s genotypem CAH, nosiči mutace či pacienti 

s duplikací pseudogenu. 
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A Fyziologické a patofyziologické mechanizmy vrozené adrenální hyperplazie 

 
1. Fyziologie a patofyziologie kůry nadledvin 

1.1. Struktura nadledvin 

Nadledviny jsou endokrinní párové orgány trojhranného tvaru, které se nacházejí v blízkosti 

apikálního pólu ledvin. Skládají se ze dvou vývojově i funkčně odlišných částí - kůry a dřeně. Dřeň 

nadledvin je odpovědná za sekreci adrenalinu a noradrenalinu. Kůra nadledvin se dále morfologicky i 

funkčně dělí na tři části, a to zona glomerulosa, zona fasciculata a zona retikularis. Zona glomerulosa 

představuje vnější část kůry nadledvin, její buňky produkují mineralokortikoidy. Střední část kůry 

nadledvin představuje zona fasciculata, která je odpovědná zejména za sekrecí glukokortikoidů, 

v menší míře je zde přítomna také sekrece androgenů. Sekrece androgenů je přítomna zejména ve 

vnitřní kůře nadledvin v zona retikularis, která se také v menší míře podílí na produkci glukokortikoidů. 

Nadledviny jsou obaleny vazivovým pouzdrem, kterým proniká cévní zásobení cestou a.suprarenalis 

superior, a. suprarenalis media a a. suprarenalis inferior. Inervace je zajištěna cestou plexus 

suprarenalis.   

 

1.2. Vývoj nadledvin 

1.2.1. Prenatální období 

Strukturální základy nadledviny s odpovídajícím funkčním projevem lze vysledovat již v 

embryonálním období. Sekrece steroidních hormonů ovlivňuje intrauterinní homeostázu a vývoj 

orgánových systémů20. Nadledviny se jak původem, tak strukturou i funkční aktivitou dělí na dvě části. 

Chromafinní buňky dřeně nadledvin pocházejí z neuroektodermu a produkují katecholaminy, zatímco 

buňky kůry nadledvin, které vyrábějí steroidy, jsou původem z intermediálního mezodermu.  

Prvním krokem k vývoji nadledvin je kondenzace buněk mezodermu v adrenogonadální lištu v 

oblasti mezi lištou primitivního urogenitálního systému a dorzálním mezenteriem20. K tomu dochází ve 

4. - 5. týdnu intrauterinního vývoje. Vzniká tak společný základ pro nadledviny a gonády4, 20. Proto 

některé geny pro enzymy, které se účastní produkce steroidních hormonů, jsou exprimovány 
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v gonádách i v kůře nadledvin. V 5. týdnu vývoje vede kondenzace a migrace buněk mezodermu k 

vytvoření samostatného tzv. adrenálního blastému4, 20, 21, který je základem pozdějších nadledvin. 

Počátkem 8. týdne gestace se buňky adrenálního blastému diferencují na steroidy produkující buňky 

vnitřní a vnější zóny nadledvin20. V 9. týdnu gestace je adrenální blastém uzavřen do adrenálního 

pouzdra tvořeného buňkami mezenchymu pocházejícími z Bowmanovy kapsuly20. Již od 6. týdne 

dochází k silné vaskularizaci fetální kůry nadledvin. Od 10. - 12. týdne gestace zůstává morfologie 

nadledvin až do narození téměř neměnná4, 20.  

Fetální nadledviny se tedy histologicky skládají z vnitřní, obrovské fetální zóny, která 

představuje přibližně 80 % žlázy, a dále ze zóny přechodné a z vnější definitivní zóny4. Zóna 

přechodná a definitivní funkčně odpovídají zoně fasciculata a glomerulosa zralých nadledvin. Buňky 

fetální a přechodné zóny se rychle diferencují v buňky produkující steroidy, zatímco diferenciace 

buněk definitivní zóny probíhá jen velmi pomalu a ta po většinu intrauterinního vývoje zůstává 

sekrečně němá20.  

Shluky chromafinních buněk neuroektodermu jsou během fetálního období roztroušeny ve 

vnější definitivní zóně fetální nadledviny. Až po narození se začne dřeň formovat do podoby struktury 

zralých nadledvin4, 20, 22.  

Studie u myší a u člověka prokázaly expresi řady genů nutných k vývoji adrenogonadálního 

blastému. Patří mezi ně hedgehog signalizační dráha a dále geny GLI3, SALL1, WT1, WNT4, pbx1 a 

foxd2
23-29. Mutace v GLI3 vedou k agenezi nebo hypoplázii nadledvin29. Transkripční faktory (SF1, 

DAX1, WNT4 a Cited2)26-28, 30-34 napomáhají diferenciaci nadledviny ze společného 

adrenogonadálního základu. Adrenální diferenciace závisí také na sekreci ACTH 

(adrenokortikotropního hormonu). K dalšímu vývoji nadledvin je nutná celá řada transkripčních faktorů 

(Nur77/NGFIB, GATA4, GATA6, CREB, CREB-like protein 2)4, 27, 35, 36 a růstových faktorů (IGF-I, IGF-

Il, bFGF, EGF, aktivin, inhibiny a TGFβ )37-39. Roli hrají také placentární hormony (CRH, hCG, 

placentární estrogeny)20.  

Kromě uvedených faktorů má na vývoj nadledvin vliv také intercelulární matrix. Chamoux et al 

prokázali rozdílné složení extracelulární matrix v jednotlivých zónách kůry nadledvin40. Další jejich 

studie prokázala souvislost mezi regulací a růstem buněk v závislosti na okolní extracelulární matrix10. 

Ve vnitřní části nadledvin se vyskytuje více fibronektinu, který podporuje apoptózu. Pod vlivem 
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fibronektinu i lamininu buňky po stimulaci ACTH produkují více androgeny než kortizol. Na rozdíl od 

fibronektinu se laminin vyskytuje více v periferní části nadledvin. Kolagen IV je přítomen v celé 

nadledvině a spolu s lamininem podporuje buněčnou proliferaci. Buňky obklopené kolagenem IV 

reagují po stimulaci ACTH nebo angiotensinem II sekrecí kortizolu a dehydroepiandrosteronu 

(DHEA)41.  

První známky syntézy steroidů lze v základu nadledvin prokázat od 6. týdne gestace. 

Výsledný hormonální profil v průběhu gestace je určen nejen funkcí nadledvin (genovou expresí a 

aktivitou enzymů), ale i aktivitou jaterních a především placentárních enzymů. V placentě je do 

metabolismu steroidů zapojeno pět enzymů (P450scc - cholesterol desmoláza, steroid sulfatáza, 

3βHSD1 - 3β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 1, 17βHSD1 - 17β-hydroxysteroid dehydrogenáza 

typu 1, P450aro - aromatáza). Proto se často i v této souvislosti hovoří o tzv. „fetoplacentární 

jednotce“1, 4, 20. Od 8. týdne gestace je patrná produkce fetálního kortizolu20, 42. Jeho produkci řídí 

ACTH, který ovlivňuje také expresi 3β-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 2 (3βHSD2)42. Jakmile 

nastoupí sekrece kortizolu, jeho hladina suprimuje další produkci ACTH a tím dojde během 9. týdne 

k poklesu kortizolu i 3βHSD2. Hladina 3βHSD2 je mezi 10. - 11. týdnem velmi nízká, ve 14. týdnu ji 

nelze prokázat vůbec42. Od 10. týdne nadledviny produkují také 3α-hydroxysteroid dehydrogenázu 

typu 3 (3αHSD3), která konvertuje androstendion na testosteron1. Suprimovaná produkce ACTH a 

tedy i 3αHSD3 umožňuje vývoj ženského zevního genitálu1, 42-44. Při deficitu 21-hydroxylázy 

(P450c21), kdy kortizol není produkován a zpětnovazebně tedy není tlumena produkce ACTH, 

dochází vlivem ACTH ke zvýšené expresi genu pro 3αHSD3, zvýšené produkci testosteronu a 

v konečném důsledku k virilizaci zevního genitálu u dívek42. K vývoji mužského genitálu je postačující 

produkce testosteronu z testes45, 46. Vývoj zevního genitálu je ukončen ve 12. týdnu gestace.  

Pro druhý trimestr nitroděložního života je charakteristický pokles aktivity 3βHSD2 a zvýšení 

aktivity sulfotransferázy (SULT2A1) a 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy (P450c17) ve fetální zóně1, 20. 

Výsledkem jsou vysoké koncentrace DHEA a dehydroepiandrosteron-sulfátu (DHEA-S). DHEA-S je v 

játrech hydroxylován na 16-hydroxy-DHEA-S. Zároveň stoupá aktivita placentárního enzymu P450aro, 

která konvertuje za účasti placentární 17β-hydroxysteroid dehydrogenázy tři naposledy zmíněné 

steroidy na estrony, estradiol a především estriol, tradiční marker viability plodu1, 20, 47. Ve druhém 

trimestru je naopak nejnižší aktivita kortizolu, která následně s blížícím se termínem porodu stoupá. 
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Změny aktivity kortizolu v průběhu gestace se dávají do souvislosti především s vyzráváním plic resp. 

množstvím surfaktantu48. Na rozdíl od sekrece glukokortikoidů je syntéza a sekrece mineralokortikoidů 

zpočátku nízká a zvyšuje se až v období třetího trimestru4.  

 

             

 

Obrázek 1. Vývoj nadledvin.  
Převzato z Malikova, J. et al, 2012,Prenatální a postnatální vývoj nadledvin a syntézy steroidů: vliv na 
novorozenecký screening kongenitální adrenální hyperplazie. DMEV 3/2012 
 

1.2.2. Postnatální období 

U novorozence přetrvává fetální typ nadledvin jak po stránce anatomické a histologické, tak i 

funkční. Postupně dochází k přeměně na žlázu definitivního, dospělého typu. Vývoj je dokončen až v 

období puberty. Při narození ve 38. - 41. týdnu gestace dosahují nadledviny hmotnosti až 8 - 9 gramů, 

což představuje nevyšší podíl (cca 0,4 %) z tělesné hmotnosti během celého života20. Pro srovnání - 

stejnou hmotnost má žláza i u dospělého člověka. 
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Větší část žlázy tvoří u novorozence vnitřní fetální zóna, která začíná po narození zanikat. 

Vnější definitivní zóna nadledvin se postupně diferencuje na zona glomerulosa, přechodná zóna se 

diferencuje v zona fasciculata20. Fetální zóna zaniká v prvních 6 týdnech až 6 měsících života a na 

syntéze steroidních hormonů se větší měrou podílí zona glomerulosa a zona fasciculata49. Zona 

reticularis, která produkuje androgeny, se začíná vyvíjet až po 4. roce života50. Plně vyzrává až s 

vrcholem puberty.  

Během involuce fetální zóny nadledvin po narození se shluky chromafinních buněk koncentrují 

v okolí centrální vény a vytvoří dřeň nadledvin. Ta je až kolem 4. postnatálního týdne obklopena 

definitivní kůrou nadledvin22. Definitivní podobu získává dřeň nadledvin ve 12. - 18. měsíci života20.  

U novorozence přetrvává fetální charakter biosyntézy steroidních hormonů. Stejně jako 

histologická struktura se i tvorba steroidních hormonů postnatálně vyvíjí, nejprve rychle v prvních 

měsících života a později pomaleji v souvislosti s pubertou a produkcí pohlavních hormonů. 

Novorozenec má relativní deficit enzymu 3βHSD, resp. jejího typu 2 (typ 1 je exprimován v 

placentě, mléčné žláze a kůži), a zvýšenou aktivitou enzymu 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy. Výsledkem 

jsou fyziologicky vyšší koncentrace pregnenolonu, 17α-hydroxypregnenolonu, 17α-

hydroxypregnenolon-sulfátu a DHEA u novorozenců, zejména nezralých51, 52. Imunoanalytické metody 

použité v novorozeneckém screeningu vykazují určitý stupeň zkřížené reaktivity mezi zmíněnými 

steroidy a 17-OHP. Tato zkřížená reaktivita falešně zvyšuje detekovanou hladinu 17-OHP 

v novorozeneckém screeningu CAH53, 54. 

 

1.3. Regulace sekrece steroidních hormonů 

1.3.1. Regulace sekrece glukokortikoidů 

Zvýšené metabolické, emocionální či fyzické nároky organismu vyžadují zvýšenou sekreci 

glukokortikoidů. Hlavním regulátorem sekrece kortizolu je ACTH, který je ovlivněn především sekrecí 

kortikotropin uvolňujícího hormonu (CRH) i synergickým efektem antidiuretického hormonu (ADH) 

z hypotalamu. Negativní zpětná vazba kortizolu suprimuje sekreci ACTH. Hovoříme o tzv. ose 

hypotalamus - hypofyza - nadledviny.     
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Hormon uvolňující kortikotropin (CRH - corticotrophin releasing hormone) je peptid, který se 

produkuje v nucleus paraventricularis ve formě prohormonu a dále je upravován na hormon55, 56. 

Z nervových zakončení se CRH uvolňuje do portálního cévního systému mezi hypotalamem a 

hypofýzou a transportuje se ke kortikotropním buňkám adenohypofýzy. Kromě hypotalamu se CRH 

produkuje také ve dřeni nadledvin, T-lymfocytech, v placentě, v jiných částech centrálního nervového 

systému57 a v gastrointestinálním traktu. CRH je klíčovým faktorem pro uvolnění ACTH, může ale také 

uvolnit glukokortikoidy přímo z nadledvin56. Negativní zpětnou vazbou pomocí hladiny kortizolu je 

sekrece CRH tlumena. Produkce CRH v placentě hraje roli při vývoji nadledvin během těhotenství a 

také v časování porodu1. Dále je důležitým modulátorem ve stresových situacích a v imunitním 

systému. Vedle CRH hraje v sekreci ACTH důležitou úlohu také antidiuretický hormon55.  

Antidiuretický hormon (vasopresin, ADH) je peptid, produkovaný neurony nucleus 

supraopticus a nucleus paraventricularis hypotalamu. Je transportován axonálními výběžky do 

neurohypofýzy, kde se uvolňuje. Nejvýznamnějším impulzem k uvolnění ADH je vzestup osmolality 

plazmy zachycený osmoreceptory hypotalamu a snížení cirkulujícího objemu zachyceného 

baroreceptory v sinus caroticus. ADH, jehož hlavní funkcí je udržení bilance tekuin a krevního tlaku, 

ovlivňuje také centrální nervový systém. Kortikotropní buňky hypofýzy obsahují V1b receptory pro 

antidiuretický hormon58. Stimulace těchto receptrorů antidiuretickým hormonem vede k uvolnění ACTH 

a je jednou z nejdůležitějších cest adaptace osy hypotalamus - hypofýza na dlouhodobou stresovou 

situaci59.  

ACTH je peptidový hormon produkovaný předním lalokem hypofýzy. Kortikotropní buňky 

produkují pre-proopiomelanokortin (pre-POMC), který se dále posttranslačně modifikuje fosforylací či 

glykosylací. Odstraněním signální sekvence vzniká POMC (proopiomelanokortin). Pomocí konvertáz 

je POMC štěpen na ACTH, α-melanocyty stimulující hormon (α-MSH), β-melanocyty stimulující 

hormon (β-MSH), γ-melanocyty stimulující hormon (γ-MSH),  β-lipotropin (β-LPH), γ-lipotropin (γ-LPH), 

β-endorfin a enkefalin39, 60. 

ACTH ovlivňuje cílové buňky vazbou na receptor spojený s G-proteinem. Vazba na receptor 

zvyšuje hladinu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), který aktivuje fosfokinázu A (PKA) 

v buňce61. cAMP má krátkodobý vliv (minuty až hodiny) na transport cholesterolu k vnitřní 

mitochondriální membráně62 a dlouhodobý vliv (hodiny až dny) na zvýšení transkripce genů nutných 
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k syntéze steroidních hormonů62. ACTH ovlivňuje také ostatní kroky steroidogeneze, zejména 

vychytávání cholesterolu z plazmy (zvýšením množství receptorů pro LDL lipoprotein a zvýšením 

jejich vazebné kapacity), podporuje také de novo syntézu cholesterolu a zvýšení  transkripce 

mitochondriálních genů důležitých pro části oxidativně - fosforilačního systému mitochondrií62. Při 

dlouhodobě zvýšené sekreci ACTH dochází k stimulaci buněk nadledvin a k hyperplazii žlázy cestou 

stimulace růstových faktorů IGF-II, bFGF a EGF37, 38, 61. Nadměrná tvorba ACTH a tedy i melanocyty 

stimulujících hormonů (α, β, γ) vede ke zvýšené stimulaci melanocytů a hyperpigmentaci kůže.  

 

1.3.2. Regulace sekrece mineralokortikoidů 

Sekreci aldosteronu stimuluje zejména osa renin - angiotensin II - aldosteron a iontová 

dysbalance (zvýšená hladina draslíku a snížená hladina sodíku). Menší roli hraje ACTH63, 64. Na 

druhou stranu sekreci aldosteronu suprimuje zvýšené množství atriálního natriuretického peptidu 

(ANP) ze srdečních síní a některých velkých cév65.  

Renin je peptidový hormon, syntetizovaný buňkami juxtaglomeulárního systému aferentních 

cév glomerulu66. K jeho uvolnění dochází při poklesu krevního tlaku v renálním řečišti, který zachytí 

baroreceptory aferentních arteriol glomerulu. Dále se uvolňuje při sníženém množství NaCl, které je 

registrované jako snížení koncentrace Cl- v macula densa distálního tubulu ledvin. Sekreci reninu 

stimuluje také sympatický systém cestou beta-1 adrenergních receptorů. V neposlední řadě hraje roli 

negativní zpětná vazba angiotensinu II64. Renin, uvolněný do cévního řečiště, hydrolyzuje 

angiotensinogen v játrech na dekapeptid angiotensin I. Angiotensin I je dále hydrolyzován na 

angiotensin II díky angiotensin konvertujícímu enzymu (ACE), který je přítomen v buňkách endotelu, v 

kartáčovém lemu epitelových buněk (např. buňky proximální tubulu) a v neuroepitelových buňkách. 

Angiotensin II působí především na kardiovaskulární systém (vasokonstrikce, zvýšení krevního tlaku, 

inotropní efekt), v ledvinách dochází pod jeho vlivem ke zvýšené absorpci Na+ a k inhibici dalšího 

uvolňování reninu64. Sympatický systém a kůra nadledvin reagují na zvýšenou produkci 

angiotensinu II uvolněním aldosteronu. Všechny předchozí účinky angiotensinu II jsou způsobeny 

vazbou na receptor vázající angiotensin typu 1 (AT1), kdežto AT2 receptor je přítomen ve fetálních 

tkáních a postnatálně je jeho funkce minimální. Dalším odštěpením aminokyselin z angiotensinu II 
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vzniká angiotensin III a angiotensin IV, které modulují cévní tlak v centrálním nervovém systému a 

potencují účinky angiotensinu II. 

I malé zvýšení draslíku v séru spolu s angiotensinem II vede k uvolnění aldosteronu. Rychlost, 

s jakou lze zvýšené vyplavení aldosteronu detekovat po zvýšení hladiny draslíku v séru, vypovídá o 

podílu intraadrenální sekrece angiotensinu II, která spoluaktivuje sekreci aldosteronu66. Sekreci 

aldosteronu zvyšuje také ACTH, stejně jako hyponatremie67. Jejich vliv je ovšem nesrovnatelně menší 

než vliv hyperkalémie a osy renin - angiotensin II - aldosteron.  

 

1.3.3. Regulace sekrece androgenů 

 Dosud není vyjasněna regulace sekrece androgenů a spouštěcí faktor adrenarché. Androgeny 

se v zona reticularis začínají syntetizovat kolem 7. - 8. roku života. Tento proces je nezávislý na 

aktivaci osy hypotalamus - hypofýza - gonády, ačkoliv je adrenarché časově spjato se začátkem 

puberty68, 69. Zejména u dívek je začátek adrenarché ovlivněn inzulínovou rezistencí, nárůstem 

hmotnosti a hladinou leptinu70, 71. 

  K nástupu sekrece androgenů a adrenarché je zapotřebí změny typu odpovědi buněk zona 

reticularis na stimulaci ACTH. Tyto buňky na prahu adrenarché začnou produkovat méně kortizolu a 

větší množství androgenů. Sekrece se postupně během puberty zvyšuje a dosahuje maxima v časné 

dospělosti. Tento proces je důsledkem snížené exprese genu HSD3B2 (kóduje enzym 3β-

hydroxysteroid dehydrogenázu typu 2). Nízká aktivita 3β-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 2 vede 

k zvýšenému množství ∆5 steroidů, které jsou dále metabolizovány pomocí 17α-hydroxylázy/17,20-

lyázy směrem k DHEA1. Lyázová aktivita P450c17 je podpořena přítomností cytochromu b568. Vedle 

zvýšené exprese genu pro cytochrom b5 (CYB5) je přítomna také zvýšená exprese genu pro  

sulfotransferázu (SULT2A1) a 3α-hydroxysteroid dehydrogenázu typu 3 (ARK1C3)68, která je 

zapotřebí k syntéze testosteronu z androstendionu.   

 

1.4. Syntéza steroidních hormonů 

Cholesterol či spíše jeho cyklopentanoperhydrofenantrenové jádro je prekurzorem všech 

steroidních hormonů. Buňka získává cholesterol z LDL lipoproteinu (low-density lipoprotein), který 
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vychytává z krve pomocí LDL receptoru nebo jej de novo syntetizuje v hladkém endoplazmatickém 

retikulu1. Minoritním zdrojem cholesterolu je HDL lipoprotein (high-density lipoprotein), který se váže 

na SR-B1 receptor (scavenger receptor, class B, type 1). Množství cholesterolu v buňce je řízeno 

pomocí transkripčních faktorů ze skupiny SREBPs proteinů (sterol response binding proteins)1, 36, 62, 72, 

které regulují geny ovlivňující syntézu cholesterolu a mastných kyselin.  

Po navázání na LDL receptor je cholesterol pomocí endocytózy transportován do nitra buňky. 

Zde se vyskytuje jako volný cholesterol nebo esterifikovaný v lipidových granulích. Esterifikaci volného 

cholesterolu a jeho uložení v lipidových granulích řídí acetyl-koenzym A cholesterol transferáza 

(ACAT). Opačný proces, tzn. uvolnění cholesterolu z lipidových granul, umožňuje hormon senzitivní 

lipáza (HSL)62, 73, 74.  

          

 
Obrázek 2. Zdroje cholesterolu v buňce.  
Upraveno dle Miller, W.L. & Auchus, R.J. The molecular biology, biochemistry, and physiology of 
human steroidogenesis and its disorders. Endocr Rev 32, 81-151. 
Vysvětlivky: ACAT - Acetyl-koenzym A cholesterol transferáza, HSL - Hormon senzitivní lipáza, IMM - 
Vnitřní mitochondriální membrána, OMM - Vnější mitochondriální membrána P450scc - Cholesterol 
desmoláza, SRB1 - scavenger receptor, class B, type 1, StAR - Steroid Acute Regulatory protein,  
 
 

 ACTH zvyšuje množství cholesterolu v buňce na několika úrovních. De novo syntéza 

cholesterolu probíhá v hladkém endoplazmatickém retikulu. Klíčovým enzymem k zahájení syntézy je 
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3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA-reduktáza, jejíž aktivitu ACTH stimuluje. Zvýšené množství LDL 

receptoru na buněčné membráně a jeho zvýšená vazebná aktivita jsou taktéž důsledkem stimulace 

ACTH. V buňce ACTH zvyšuje množství volného cholesterolu využitelného k dalším procesům tím, že 

aktivuje HSL a tím uvolní cholesterol z lipidových granul, přičemž zároveň inhibuje ACAT62.  

K zahájení syntézy steroidů je nutný transport cholesterolu z cytoplasmy k vnitřní 

mitochondriální membráně. Proces, který vede k navázání cholesterolu na vnější mitochondriální 

membránu, není jasně znám1.  

Přenos cholesterolu z vnější na vnitřní mitochondriální membránu je zprostředkován StAR 

proteinem (Steroid Acute Regulatory protein, kódovaný genem STAR). Ten je umístěn na vnější 

mitochondriální membráně75. StAR protein má velmi krátký poločas degradace a jeho syntéza je velmi 

rychle, v řádu minut, indukována ACTH. Proto je považován za hlavní regulátor syntézy steroidů61, 75, 

76. Některé buňky jsou schopny transportu cholesterolu přes mitochondriální membránu bez exprese 

STAR genu1. Kapacita této syntézy se odhaduje na 14 % veškeré syntézy steroidních hormonů1, 77.  

V další fázi steroidogeneze se uplatňují enzymy ze skupiny cytochromů P450 a skupina 

hydroxysteroid-dehydrogenáz. Cytochromy P450 jsou skupinou oxidativních enzymů, které obsahují 

nebílkovinné jádro hem. Je jich známo celkem 57 a dělí se do dvou skupin dle místa působení a 

kofaktorového systému1. Cytochromy typu 1 (7 různých enzymů) se nacházejí uvnitř mitochondrií. 

Během oxidace obdrží elektrony z NADPH cestou ferredoxin-reduktázy a ferredoxinu. Zbylých 50 

enzymů (typ 2) je lokalizováno v hladkém endoplazmatickém retikulu a přenos elektronů je 

zprostředkován pomocí P450-oxidoreduktázy (POR)1. Při syntéze steroidů se z mitochondriálních 

P450 enzymů uplatňuje 20,22-cholesterol desmoláza (P450scc) a izoenzymy P450c11 (P450c11β -

 11β-hydroxyláza, P450c11AS - aldosteron syntetáza). V hladkém endoplazmatickém retikulu se 

nacházejí enzymy 17α-hydroxyláza/17,20-lyáza (P450c17), 21-hydroxyláza (P450c21) a aromatáza 

(P450aro). Reakce katalyzované P450 cytochromy probíhají výlučně jedním směrem.  

Hydroxysteroid-dehydrogenázy jsou skupinou enzymů, které neobsahují hemové jádro. Do 

této skupiny patří také 5α-reduktáza. Na základě typu aktivity se hydroxysteroid-dehydrogenázy dělí 

na dehydrogenázy a reduktázy. Dehydrogenázy využívají k oxidaci hydroxysteroidů na ketosteroidy 

jako kofaktor NADP+. Reduktázy, jejichž kofaktorem je NADPH, redukují ketosteroidy na 
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hydroxysteroidy. Přestože jsou tyto enzymy schopné obousměrné reakce, v intaktních buňkách 

preferují reakci jednosměrnou1.  

Na vnitřní mitochondriální membráně se cholesterol pomocí cholesterol desmolázy štěpí na 

pregnenolon. Z pregnenolonu se třemi různými cestami syntetizuje aldosteron, kortizol a testosteron.  

K syntéze aldosteronu je zapotřebí enzymů 3β-hydxoxysteroid dehydrogenázy typu 2 (3β-

HSD2), 21-hydroxylázy (P450c21) a aldosteron syntetázy (P450c11AS). Syntéza kortizolu začíná 

hydroxylací pregnenolonu pomocí enzymu 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy (P450c17) na 17α-

hydroxypregnenolon a dále pokračuje pomocí enzymů 3β-hydxoxysteroid dehydrogenázy typu 2, 21-

hydroxylázy a izoenzymu 11β-hydroxylázy (P450c11β) k finálnímu produktu, kortizolu. I testosteron 

vzniká kaskádou na sebe navazujících reakcí pomocí enzymů P450c17, 3βHSD2 a 3α-hydroxysteroid 

dehydrogenázy typu 3 (3αHSD3), dříve označované jako 17β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 5 

(17βHSD5)1.  

 

Obrázek 3. Schéma syntézy steroidů.  
Upraveno dle Miller, W.L. & Auchus, R.J. The molecular biology, biochemistry, and physiology of 
human steroidogenesis and its disorders. Endocr Rev 32, 81-151. 
Vysvětlivky: 17-OH pregnenolon - 17α-hydroxypregnenolon, 17-OHP - 17α-hydroxyprogesteron, 
17βHSD1 - 17β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 1, 17βHSD2 - 17β-hydroxysteroid 
dehydrogenáza typu 2, 3βHSD2 - 3β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 2, 11βHSD1 - 11β-
hydroxysteroid dehydrogenáza typu 1, 11βHSD2 - 11β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 2, 
11βHSD3 - 11β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 3, DHEA – Dehydroepiandrosteron, P450aro - 
Placentární aromatáza, P450c11AS - Aldosteron syntetáza, P450c11β - 11β-hydroxyláza, P450c17 - 
17α-hydroxyláza/17,20-lyáza, P450c21 - 21-hydroxyláza, P450scc - Cholesterol desmoláza, POR - 
P450-oxidoreduktáza, b5 – cytochrom b5, Fdx/FdR – Ferredoxin/ Ferredoxin-reduktáza, StAR - Steroid 
Acute Regulatory protein 
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1.5. Vlastnosti jednotlivých enzymů 

Cholesterol desmoláza (P450scc, kódovaná genem CYP11A1) je kritický enzym, který 

zahajuje syntézu steroidních hormonů. Odštěpuje postranní řetězec cholesterolu za vzniku 

pregnenolonu. Tento proces zahrnuje tři odlišné chemické reakce (22-hydroxylaci cholesterolu, 20-

hydroxylaci 22-hydroxycholesterolu a rozštěpení C20-22 vazby 20,22-dihydroxycholesterolu)1. 

V buňce je cholesterol desmoláza vázaná na vnitřní mitochondriální membránu. K expresi P450scc a 

jiných steroidních hormonů v kůře nadledvin a v gonádách jsou potřeba transkripční faktor SF1 

(steroidogenní faktor-1) a Trep132 proteiny78, 79.  

Enzym 3β-hydroxysteroid dehydrogenáza konvertuje ∆5 steroidy (pregnenolon, 17α-

hydroxypregnenolon, DHEA, androstendiol) na ∆4 steroidy (progesteron, 17α-hydroxyprogesteron, 

androstendion, testosteron). Transformace z ∆5 na ∆4 vyžaduje jednak oxidaci 3β-hydroxylové 

skupiny na ketony a dále isomerázovou aktivitu80. Ve tkáních jsou přítomny dvě izoformy enzymu -  

3βHSD1 a 3βHSD2, které jsou si funkčně i strukturou velmi podobné. V buňce jsou vázané na 

membránu mitochondií i buňky. Typ 1 je přítomen v placentě, kůži, mléčné žláze, játrech a dalších 

tkáních, zatímco typ 2 v nadledvinách a gonádách. Každá izoforma enzymu je kódována vlastním 

genem (HSD3B1 a HSD3B2). Jejich aktivita je inhibována ∆4 steroidy1.   

Enzym 21-hydroxyláza (P450c21, gen CYP21A2) katalyzuje 21-hydroxylaci ∆4 steroidů 

(progesteron, 17α-hydroxyprogesteron) na 11-deoxykortikosteron a 11-deoxykortizol. 21-hydroxyláza 

se nachází v hladkém endoplazmatickém retikulu. Její deficit způsobuje více než 90 % případů 

onemocnění CAH81.  

Enzym 17α-hydroxyláza/17,20-lyáza (P450c17, gen CYP17A1) se nachází také 

v endoplazmatickém retikulu a má jak aktivitu 17α-hydroxylázy, tak aktivitu 17,20-lyázy. Díky této dvojí 

aktivitě je jedním z klíčových enzymů v syntéze steroidů. Jeho aktivita není přítomna v buňkách zona 

glomerulosa. Pouze aktivitu 17α-hydroxylázy lze prokázat v zona fasciculata, zatímco aktivita 17α-

hydroxylázy i 17,20-lyázy je vyjádřena v zona retikularis při syntéze androgenů. 17α-hydroxylace 

probíhá se stejnou účinností u pregnenolonu i progesteronu, ale v následném kroku 17,20-lyázová 

reakce probíhá efektivněji (cca 50x) při konverzi 17α-hydroxyprenenolonu na DHEA než při konverzi 
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17α-hydroxyprogesteronu na androstendion82. K expresi genu CYP17A1 je nutná kromě SF1 faktoru 

přítomnost řady dalších transkripčních faktorů (SP1, SP3, GATA4 a GATA5)1. 

Mitochondriální enzymy 11β-hydroxyláza (P45011β) a aldosteron syntetáza (P450c11AS) 

katalyzují poslední krok syntézy glukokortikoidů a mineralokortikoidů. Patří do skupiny cytochromů 

P450c11 a jejich aminokyselinová sekvence je v 93 % totožná1, 83. Enzymy jsou kódovány geny 

CYP11B1 a CYP11B2 ležícími v těsné blízkosti na 8. chromozomu. 11β-hydroxyláza konvertuje 11-

deoxykortizol na kortizol a 11-deoxykortikosteron na kortikosteron. Její aktivita je vyjádřena zejména 

v zona fasciculata, v menším množství jí lze nalézt i v zona reticularis. Zvýšená hladina 

glukokortikoidů aktivitu enzymu suprimuje, ACTH ji zvyšuje. Celkem tři reakce vedoucí k syntéze 

aldosteronu (11β-hydroxylaci, 18-hydroxylaci a 18-methyl oxidaci) katalyzuje aldosteron syntetáza, 

která je přítomna jen v zona glomerulosa. Expresi genu CYP11B2 stimuluje hyperkalémie a 

angiotensin II a je nutná přítomnost řady transkripčních faktorů jako SF1, NURR1 a NGFIB84, 85. 

Skupina izoenzymů 17β-hydroxysteroid dehydrogenáz (17βHSD) zahrnuje nejméně 14 oxidáz 

a reduktáz, které se nacházejí v tkáních produkujících i neprodukujících steroidní hormony. Katalyzují 

interkonverze androstendionu na testosteron, 17β-estradiolu a estronu na estradiol a další. Jejich 

syntéza i citlivost vůči substrátům se liší v jednotlivých tkáních. Konverzi androstendionu na 

testosteron v nadledvinách katalyzuje 3α-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 3 (3αHSD3) kódovaná 

genem AKR1C3, která byla dříve označována jako 17βHSD typ 543. Nomenklatura 17β-hydroxysteroid 

dehydrogenáz je nejednotná a stále se vyvíjí86.  

Produkce estrogenů je výsledkem aromatizace androgenů. Tento proces probíhá mimo 

nadledviny v různých tkáních (ovarium, placenta, tuková tkáň, kost), které syntetizují enzym 

aromatázu (P450aro, gen CYP19A1)1. Aromatáza katalyzuje celou řadu reakcí v závislosti na místě 

syntézy, hormonální regulaci tkáně a struktuře enzymu. Několik různých sekvencí promotoru, 

alternativních začátků a sestřihů genu CYP19A1 mají za následek různou strukturu enzymu a 

preferenci substrátu.  

V sekreci steroidních hormonů hrají úlohu taktéž elektron transportující systémy, které slouží 

jako kofaktory pro jednotlivé enzymy. Mitochondriální enzym P450scc a izoenzymy P450c11 využívají 

jako kofaktor ferredoxin-reduktázový systém1, 87. Endoplazmatické enzymy (P450c17, P450c21, 

P450aro) využívají k transportu elektronů P450-oxidoreduktázu a cytochrom b587, 88. 
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Ferredoxin-reduktáza a ferredoxin vytvářejí elektron transportující komplex na vnitřní 

mitochondriální membráně, který slouží všem přítomným cytochromům P450. Ferredoxin-reduktáza 

akceptuje elektrony z NADPH za vzniku NADP+ a dále je transportuje k ferredoxinu, který je 

v mitochondriální matrix nebo je volně spojený s mitochondriální membránou. Ferredoxin-reduktázu 

kóduje gen FDRX. Zatím není známa žádná mutace tohoto genu1, 87. Ferredoxin-reduktáza obsahuje 

doménu vázající NADPH a FAD (flavin adenosindinukleotidová doména) doménu, mezi nimiž probíhá 

intramolekulární transport elektronů, které jsou poté předány ferredoxinu. Ferredoxin, kódovaný 

genem FDX1, je protein transportující elektrony, který má 2 domény pro vazbu na ferredoxin-

reduktázu a pro cytochromy89. Elektrony jsou z ferredoxinu předány hemovému jádru cytochromů. 

Vazbu na pozitivně nabitý cytochrom či ferredoxin-reduktázu usnadňuje negativní náboj ferredoxinu87.  

P450-oxidoreduktáza (enzym POR, gen POR) tvoří elektron transportující systém určený pro 

endoplazmatické cytochromy P450 a další enzymy (elongáza mastných kyselin, cytochrom b5 a 

další)88, 90. POR obsahuje dvě domény (FAD - flavin adenosindinukleotidovou doménu a FMN - flavin 

mononukleotidovou doménu), které spojuje α-helixová struktura. Pár elektronů z NADPH je předán 

FAD za změny struktury, která umožní přiblížení FAD k FMN90. Intramolekulární transport elektronů 

z FAD k FMN doprovází konformační změna, která vede k původní struktuře obou domén. Interakci 

mezi FMN doménou a cytochromy usnadňuje negativní náboj FMN domény a pozitivní náboj 

postranních řetězců cytochromu. Elektrony jsou poté transportovány k hemovému jádru cytochromu. 

Cytochrom b5 je malý protein obsahující hemové jádro. Je syntetizován v nadledvinách (zona 

retikularis) a v gonádách, nachází se také v játrech a v erytrocytech. Jeho hlavní funkcí je usnadnit a 

regulovat přenos elektronu z P450-oxidoreduktázy směrem k P450c1787. Tím také částečně ovlivňuje 

jeho 17,20-lyázovou aktivitu. Zvýšená exprese cytochromu b5 je těsně spojená s časováním 

adrenarché. Cytochrom b5 je kódován genem CYB5.  

  

1.6. Nejčastější forma vrozené adrenální hyperplazie (deficit 21-hydroxylázy) 

Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) je autozomálně recesivně dědičná porucha tvorby 

steroidních hormonů v kůře nadledvin. Tvorba steroidních hormonů může být porušena na několika 

úrovních vlivem deficitu různých enzymů. Proto je spektrum klinických projevů široké a souvisí jak s 
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typem, tak s tíží enzymatického defektu2, 3. Tíže enzymatického deficitu je ovlivněna typem a lokalizací 

mutace genu, který kóduje příslušný enzym..  

Nejvíce případů CAH (90 %) je způsobeno deficitem 21-hydroxylázy (P450c21, gen 

CYP21A2), která katalyzuje hydroxylaci progesteronu na 11-deoxykortikosteron a 17-OHP na 

deoxykortizol. Deficit 21-hydroxylázy vede ke zvýšené akumulaci 17-OHP a progesteronu a následně 

nadprodukci androgenů2, 3.  

Spektrum klinických příznaků deficitu 21-hydroxylázy je komplexní. Vychází z nedostatečné 

sekrece mineralokortikoidů a glukokortikoidů a nadměrné produkce androgenů. Dle tíže defektu jsou 

příznaky vyjádřeny v různé míře a představují kontinuum od klasické formy s nulovou aktivitou 

enzymu (klasická forma se solnou poruchou, „salt-wasting“, SW CAH) přes klasickou formu s mírně 

zachovalou aktivitou enzymu bez solné poruchy (klasická forma bez solné poruchy, „simple virilizing“, 

SV CAH) po lehkou, neklasickou formu s významně zachovalou aktivitou enzymu, která vede ke 

klinicky nevýznamně snížené produkci mineralokortikoidů a glukokortikoidů a mírné nadprodukcí 

androgenů (neklasická forma, NC CAH)2.  

Klasická forma deficitu 21-hydroxylázy se vyskytuje v Evropě s četností 1:10 000 - 1:15 000, 

celosvětově kolísá výskyt od 1:230 u Inuitů po 1:42 000 u Afroameričanů2, 3, 91. Výskyt neklasické 

formy není jednoznačně zdokumentován, uvádí se mezi 1:1000 a 1:10092, 93. 

 

1.6.1. Gen CYP21A2 a jeho pseudogen 

Enzym 21-hydroxyláza je kódován genem CYP21A2, který je umístěn v blízkosti svého 

pseudogenu a obklopen geny HLA systému III. třídy v oblasti krátkého raménka 6. chromozomu 

(6p21.1). Gen CYP21A2 má velikost cca 3,4 kb a skládá se z 10 exonů. Pseudogen označovaný jako 

CYP21A1P je vzdálen přibližně 30 kb2. V pseudogenu se během evoluce nahromadily mutace a je 

tedy nefunkční. Gen a pseudogen vykazují 98 % vzájemnou shodu v oblasti exonů. Dle různých studií 

se liší v 87 - 88 bp1, 94, 95.  

Gen i pseudogen jsou lokalizovány v tzv. RCCX komplexu spolu s genem C4 pro izoformy C4 

složky komplementu (C4A, C4B), geny TNXA, TNXB pro tanescin X a geny pro jadernou 

serin/threonin protein kinázu  RP1 a RP2
95-98. Pokud zasahuje rozsáhlá delece gen CYP21A2 i gen 
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pro tanescin, vzniká fenotyp CAH s Ehlers-Danlosovým syndromem1, 99. RCCX komplexy se na jedné 

alele mohou nalézat v monomodulární i vícemodulární formě. Nejčastější bimodulární forma se 

vyskytuje u 69 % běžné populace, méně často jsou přítomny monomodulární (17 %) či trimodulární 

(14 %) RCCX komplexy96, 97.  

 

 

Obrázek 4. Bimodulární RCCX komplex.  
Upraveno dle Chung, E.K. et al, (2002) Genetic sophistication of human complement components 
C4A and C4B and RP-C4-CYP21-TNX (RCCX) modules in the major histocompatibility complex. Am J 
Hum Genet 71, 823-837 
Vysvětlivky: RP1, RP2 - geny pro jadernou serin/threonin protein kinázu, C4 - gen pro izoformy C4 
složky komplementu, CYP21A2 - gen pro 21-hydroxylázu, CYP21A1P - pseudogen genu CYP21A2, 
TNXA, TNXB - geny pro tanescin X 
 
 

Gen CYP21A2 leží v lokusu HLA III. třídy, proto jsou některé mutace v genu spojeny s určitými 

HLA haplotypy. V některých populacích je SW forma CAH asociována s HLA-B60 a HLA-40, velmi 

silnou vazbu s SW formou CAH vykazuje HLA-Bw47. Také SV forma se pojí s některými haplotypy, 

např HLA-Bw51. Přibližně ve 40 % je haplotyp HLA-B14 spojen s NC formou CAH a duplikací genu 

C4B
95, 100

. 

    

1.6.2. Molekulární genetika deficitu 21-hydroxylázy 

Mutační spektrum genu CYP21A2 zahrnuje jednak již známé mutace tvořící 93 - 95 % všech 

mutací a také nově vzniklé mutace (de novo) představující zbylých cca 5 - 7 % mutací. Dle typu lze 

známé mutace rozdělit na bodové mutace (65 %), velké delece (20 %) a velké konverze mezi genem 

a pseudogenem (7 %). 2, 3, 101.  

V případě bodových mutací se ve většině případů jedná o mikrokonverze. Mikrokonverze 

malých úseků (1 - 2 bp) mezi genem a pseudogenem mohou způsobit posun čtecího rámce či 
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záměnu nukleotidu vedoucí ke změně kódujícího kodónu na stop kodón. V obou případech dochází k 

předčasnému ukončení translace a k úplné ztrátě sekrece 21-hydroxylázy, což se klinicky projeví jako 

SW forma CAH. SV a také NC formy CAH jsou způsobeny bodovými mutacemi, které vedou 

k záměně aminokyseliny a tedy k částečně zachovalé sekreci 21-hydroxylázy. Většina pacientů jsou 

složení heterozygoti pro dvě různé mutace a klinický obraz je u konkrétního pacienta určen více 

aktivní alelou, tedy lehčí z obou mutací. 

V současné době je známo přes 100 bodových mutací. Přesto více než 95 % případů CAH je 

způsobeno 12 nejčastějšími mutacemi - c.290-13A/C>G (28 %), I172N (9 %), V281L (9 %), Q318X (4 

%), R356W (4 %), exon 6 cluster mutace - I235N, V236E, M238K (4 %), G110∆8nt (3 %), P30L (2 %), 

F306 + 1nt (1 %) a P453S (1 %)2, 3, 16, 102.  Až na mutaci P453S jsou všechny zmíněné bodové mutace 

způsobeny mikrokonverzí mezi genem a pseudogenem2.   

Mezi nejčastější mutace patří také 30 kb delece (20 %) a velká konverze (7,1 %). Velké 

delece a konverze zahrnují deleci či přesmyk úseku v délce 30 kb, které vedou k úplné ztrátě funkce 

genu CYP21A2. Klinicky se projevují jako SW forma CAH. 

 

1.6.3. Korelace genotypu a fenotypu 

Velké delece a konverze se vznikem chimérických genů, 8bp delece G110∆8nt (exon 3), 

cluster I235N, V236E, M238K (exon 6), F306+1nt (exon 7), G318X (exon 8) mají za následek ztráty 

velké části genu či předčasné ukončení translace. Tyto genové varianty způsobují téměř nulovou 

aktivitu 21-hydroxylázy (do 1 %)103 a klinický obraz SW formy CAH. Nukleotidová záměna A-G 

v intronu 2 (290-13A/C>G) vede k variabilní sekreci 21-hydroxylázy, proto se manifestuje jako 

přechodná forma mezi SW a SV formou CAH. Podobný fenotyp má také mutace R356W2, 3, 104, 105.  

Nejčastější mutací spojenou s SV formou je I172N. Aktivita 21-hydroxylázy se pohybuje 

v rozmezí 2 - 5 %. 

  Mutace P30L je spojována s neklasickou formou CAH, ačkoliv ji někdy lze najít i u SV formy. 

Nejčastější mutací u pacientů s neklasickou formou CAH je V281L, dále jsou s touto formou 

spojovány mutace R339H či P453S. Tyto mutace vedou k záměně aminokyseliny, nemají charakter 
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stop mutací a nevedou k posunu čtecího rámce. Aktivita enzymu 21-hydroxylázy je u neklasické formy 

CAH vyšší než 5 %.  

 

 

Klinická charakteristika choroby Mutace genu CYP21A2 

Klasická forma - těžký fenotyp SW CAH 

Aktivita enzymu P450c21 ∼ do 1 % 

delece, konverze, p.Q318X, p. Q315X, 

ClusterE6 (I235N, V236E, M238K), 

F306+1nt, G110del8nt 

Klasická forma - středně těžký fenotyp SW/SV CAH 

Aktivita enzymu P450c21 ∼ 1 - 2 % 

c.290-13A/C>G, R356W 

na obou či lehčí alele 

Klasická forma - středně lehký fenotyp SV CAH 

Aktivita enzymu P450c21 ∼ 1 - 5 % 

p.I172N 

na obou či lehčí alele 

Přechodná klasická/neklasická forma - lehký fenotyp 
SV nebo NC CAH 

Aktivita enzymu P450c21 ∼ > 5 % 

p.V281L, p.P30L, P453S, R339H 

na obou či lehčí alele 

 

Tabulka 1. Korelace genotypu a fenotypu u pacientů s deficitem 21-hydroxylázy  

1.6.4. Fyziologie a patofyziologie  

Fyziologicky se aktivita P450c21 uplatňuje v zona glomerulosa, kde z progesteronu vzniká 11-

deoxykortikosteron, a v zona fasciculata při vzniku 11-deoxykortizolu ze 17-OHP. Při kompletním 

chybění aktivity 21-hydroxylázy dochází k deficitu aldosteronu a kortizolu a následně k nadměrné 

sekreci ACTH a reninu. Díky nedostatečné aktivitě 21-hydroxylázy se hromadí 17-OHP a 17α-

hydroxypregnenolon, který je poté metabolizován cestou DHEA k androstendionu a testosteronu. Při 

nadbytku 17-OHP se uplatňuje intaktni enzym 11β-hydroxyláza (P450c11β) a konvertuje 17-OHP na 

21-deoxykortizol, steroid, který se v neporušené steroidogenezi vyskytuje jen ve stopovém množství a 

jeho řádové zvýšení je pro deficit 21-hydroxylázy typické.  

Nedostatečná sekrece kortizolu souvisí také se sníženou hladinou adrenalinu. Cévní tok 

v nadledvině je centripetální a za fyziologické situace je ve dřeni dostatečná hladina kortizolu nutná ke 

konverzi noradrenalinu na adrenalin. Při nedostatečné sekreci kortizolu klesá sekrece adrenalinu a 

stoupá tak riziko hypoglykémií při chybění dvou ze čtyř kontraregulačních hormonů.  
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Obrázek 5. Schéma deficitu 21-hydroxylázy 

 

1.6.5. „Alternativní“ cesta produkce dihydrotestosteronu 

Recentní studie1, 45, 46 prokázaly produkci dihydrotestosteronu ze 17-OHP a progesteronu 

alternativní cestou bez utilizace DHEA, androstendionu či testosteronu jako meziproduktů. Přítomnost 

5α-reduktázy typu 1 (gen SRD5A1) je podmínkou zahájení tzv. „alternativní“ cesty. Produkce je 

zahájena 5α-redukcí progesteronu na 17α-dihydroprogesteron (5αpregnan-3,20-dion) a 17-OHP na 

17α-hydroxy-dihydropregnenolon (5α-pregnan-17α-ol-3,20-dion). Ty jsou dále redukovány pomocí 3α-

hydroxysteroid dehydrogenázy typu 2 a 4 (geny AKR1C2 a AKR1C4) za vzniku allopregnanolonu (5α-

pregnan-3α-ol-20-n) a 17α-hydroxyallopregnanolonu (5α-pregnan-3α-17α-diol-20-n, 17OH-Allo). 

Allopregnanolon i 17OH-Allo jsou substráty pro 17α-hydroxylázu/17,20-lyázu. Na rozdíl od konverze 

17α-hydroxypregnenolonu na DHEA je konverze 17OH-Allo na androsteron jen minimálně závislá na 

cytochromu b5. Vzniklý androsteron může být 3α-oxidován na androstandiol pomocí 17βHSD6 (17β-

hydroxysteroid dehydrogenáza typu 6, gen HSD17B6). Posledním krokem je oxidace androstandiolu 

pomocí 3α-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 2 a 4 na dihydroxytestosteron. 
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Zdá se, že právě tato alternativní cesta je důležitá při diferenciaci mužských pohlavních 

orgánů46. Svoji roli hraje táké při produkce DHT z 17-OHP v důsledku deficitu 21-hydroxylázy či POR1, 

45.  

.  

 

 
Obrázek 6. Klasická a „alternativní“ cesta syntézy dihydroxytestosteronu.  
Upraveno dle Flück, CE. et al, 2011, Why boys will be boys: two pathways of fetal testicular androgen 
biosynthesis are needed for male sexual differentiation. Am J Hum Genet 86, 201–218. 
Vysvětlivky: CYP11A1 (P450scc) - cholesterol desmoláza, StAR - steroidogenic acute regulatory 
protein, CYP17A1 (P450c17) - 17α-hydroxyláza/17,20-lyáza, HSD3B2 - 3β-hydroxysteroid 
dehydrogenáza typu 2, HSD17B3 - 17β-hydroxysteroid dehydrogenáza typ 3, 5α-reductase2 - 5α-
reduktáza typu 2, 5α-reductase1 - 5α-reduktáza typu 1, AKR1C3 - 3α-hydroxysteroid dehydrogenáza 
typu 3, AKR1C4 - 3α-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 4, HSD17B6 - 17β-hydroxysteroid 
dehydrogenáza typu 6, POR - P450-oxidoreduktáza 

 

1.6.6. Formy deficitu 21-hydroxylázy 

Deficit 21-hydroxylázy se podle tíže klinického obrazu dělí na tři základní formy - klasickou SW 

formu, klasickou SV formu a neklasickou formu CAH. Mezi jednotlivými formami ale nelze 

jednoznačně určit hranice a klinický obraz tak tvoří kontinuum od nejtěžších k lehkým fenotypům. 

Fenotyp je také ovlivněn přítomností extraadrenální hydroxylace, mutací v promotoru pro gen 

CYP21A2 a individuálním nastavením androgenního metabolismu a senzitivity.  
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Salt wasting forma CAH 

Salt wasting forma CAH (SW CAH) se vyskytuje cca u 75 % pacientů s klasickou formou 

CAH2. Fenotyp je důsledkem velkých delecí, konverzí nebo bodových mutací s posunem čtecího 

rámce či mutací spojených se stop kodónem, které vedou k více než 99 % deficitu 21-hydroxylázy. 

Téměř nulová aktivita 21-hydroxylázy způsobuje nedostatečnou sekreci mineralokortikoidů a 

glukokortikoidů a nadměrnou sekreci androgenů. Novorozenci ženského pohlaví jsou zpravidla 

diagnostikováni záhy po narození díky virilizaci zevního genitálu. Ovšem při vysokém stupni virilizace 

(Prader 5) mohou být tyto dívky zaměněny za plody mužského pohlaví a naopak při velmi nízkém 

stupni virilizace (Prader 1) mohou uniknout pozornosti.  

 

 

 

Obrázek 7. Stupně virilizace genitálu dle Pradera.  
Upraveno dle White, P.C. & Speiser, P.W. (2000) Congenital adrenal hyperplasia due to 21-
hydroxylase deficiency. Endocr Rev 21, 245-291. 

 

Solná porucha se projeví nejčastěji mezi 2. až 4. týdnem života. První laboratorní známkou 

solné poruchy je hyperkalémie, následuje hyponatremie a metabolická acidóza. Stav může vést k 

dehydrataci s hypotenzí a může vyústit v hypovolemický šok s oběhovým selháním. Bez neprodlené 

korekce vnitřního prostředí a suplementace steroidů dochází k úmrtí novorozence.  

Nedostatek kortizolu vede k nedostatečné reakci během zátěžových situací. Omezená 

kontraregulační aktivita při chybění kortizolu má za následek tendenci k hypoglykémii. Bylo 

prokázáno, že nediagnostikovaní jedinci mohou umírat pod obrazem tzv. syndromu náhlého úmrtí 

kojence - SIDS106.  

Nadměrná sekrece androgenů způsobuje u dívek virilizaci genitálu od mírné po velmi těžkou 

formu s fenotypem mužských zevních pohlavních orgánů, ale bez přítomnosti testes ve scrotu. U 
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novorozených chlapců může být nápadná délka penisu či pigmentace scrota. V pozdějším období, ve 

věku 2 - 4 let, vede nadprodukce androgenů k periferní předčasné pubertě. Nadměrná syntéza 

androgenů urychluje kostní zrání, růst a způsobí předčasný uzávěr růstových štěrbin se ztrátou finální 

výšky. Ke ztrátě finální výšky mohou přispět vedle hyperandrogenního stavu také nadměrné dávky 

hydrokortizonu při špatně vedené léčbě3. Dle meta-analýzy ze 17 center pro léčbu CAH107 (561 

pacientů) dosahují pacienti s CAH finální výšky v průměru o -1,4 SD (-1,54 SD muži, -1,24 SD ženy) 

nižší než je jejich individuální cílová výška.  

Reprodukční schopnost u dívek s SW CAH je dána účinností léčby (nedostatečná 

suplementace glukokortikoidy vede k hyperandrogennímu stavu a k anovulačním cyklům), tíží mutace 

a výsledkem korekční operace zevního genitálu108, 109. 

U mužů s deficitem 21-hydroxylázy je fertilita ve většině případů zachována. Bylo popsáno 

několik případů testikulárních adrenálních nádorů, dysfunkcí Leydigových buněk či abnormálního 

spermiogramu2. 

U všech dětí s podezřením na CAH (prenatální diagnostika, obojetný genitál, rozvoj solné 

poruchy či pozitivní novorozenecký screening) musí být ihned zahájena léčba - podávání 

glukokortikoidů a mineralokortikoidů v podobě hydrokortizonu a fludrokortizonu, u dětí do 1 roku věku 

ve spojení s podáváním solných kapslí3. Úskalím léčby CAH je podávání glukokortikoidů v nejnižší 

dostatečné dávce, která suplementuje potřeby organismu a zabrání nepřiměřené nadprodukci 

androgenně působících steroidů, ale zároveň nedochází k nadměrnému iatrogennímu přísunu 

glukokortikoidů s redukcí finální výšky a dalšími nežádoucími účinky. Vedlejším důsledkem 

inadekvátní glukokortikoidní suplementace je zvýšená hmotnost u dětí s klasickou formou CAH110. 

Podávání mineralokortikoidů se doporučuje u všech jedinců s klasickou formou CAH (SW i SV 

formy). Suplementace mineralokortikoidy musí být dostatečná k udržení hladiny reninu v normálním 

rozmezí a zároveň nesmí docházet k excesivnímu přísunu s hypertenzí a hypokalémií3. Nedostatečná 

substituce mineralokortikoidy vyžaduje zvýšenou dodávku glukokortikoidů, což ovšem nepříznivě 

ovlivní finální výšku. V prvních měsících života je nutné do terapie přidávat solné kapsle. Po převedení 

dítěte na příkrmy a batolecí stravu je možné jídlo jen dosolovat. Nosiči SW formy jsou ohroženi solnou 

krizí kdykoliv během života.  
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Virilizace zevního genitálu u dívek je korigována chirurgickou operací ve dvou dobách (v 

období batolecího věku a před zahájením pohlavního života)2, 3. 

Ke kontrole účinnosti léčby patří stanovení ACTH, 17-OHP, androstendionu a plazmatické 

reninové aktivity. Důležitá je také růstová rychlost a kostní zrání. Při adekvátní terapii nedochází 

k hyperpigmentacím v důsledku zvýšené sekrece ACTH.   

 

Simple virilizing forma CAH 

Simple virilizing forma CAH (SV CAH) je forma s částečně zachovalou produkcí 21-

hydroxylázy. Pacienti s touto variantou CAH představují asi čtvrtinu (25 %)2 pacientů s klasickou 

formou CAH. Pro SV formu CAH jsou typické missence mutace, nejznámější je I172N, které jsou 

příčinou snížené, ale částečně zachovalé aktivity 21-hydroxylázy. Aktivita enzymu v rozmezí 2 - 5 % 

vede k dostatečné produkci mineralokortikoidů, ale chybí adekvátní produkce kortizolu a rozvíjí se 

nadměrná sekrece androgenů. Tato forma neohrožuje jedince solnou krizí a rozvratem vnitřního 

prostředí. Příznaky SV formy jsou tedy obdobné jako u SW formy CAH s výjimkou solné krize. Stále 

přetrvává hyperandrogenní stav a nutnost suplementace glukokortikoidů.  

U dívek se nadměrná produkce androgenů projevuje stejně jako u SW formy virilizací genitálu. 

Pokud v dané populaci neprobíhá novorozenecký screening, jsou chlapci či dříve nerozpoznané dívky 

diagnostikováni až ve věku cca 3 - 7 let s nástupem periferní předčasné puberty, urychlením kostního 

zrání, nadměrnou růstovou rychlostí, ale finálně podprůměrnou dospělou výškou v důsledku 

nadměrné sekrece androgenů.  

Léčba spočívá v podávání glukokortikoidů a korekční operaci zevního genitálu u dívek. 

Monitorace léčby je obdobná jako u SW formy.   

 

Neklasická forma CAH 

Neklasická forma CAH (NC CAH), některými autory označována jako „late-onset“ forma CAH 

(LO CAH), je velmi mírnou formou. Je charakterizována klinicky nevýznamně sníženou sekrecí 

mineralokortikoidů i glukokortikoidů a jen mírnou nadprodukcí androgenů92, 93, 111. Často je tato forma 

CAH způsobena mutací V281L, která zajišťuje více jak 5 % aktivitu 21-hydroxylázy.  
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Velmi mírná nadprodukce androgenů zůstává často nerozpoznána. Děti s neklasickou formou 

CAH mají vyšší podíl svalové hmoty než běžná populace, ale také známky systolické hypertenze a 

inzulínové rezistence, které souvisejí s vyšší hladinou androgenů71, 112. Klinický obraz neklasické 

formy CAH zahrnuje předčasné adrenarché s urychleným kostním věkem a akceleraci růstu, 

cystickým akné se špatnou reakcí na léčbu. Dospělé dívky často přicházejí s akné, hirsutismem, 

poruchou menstruačního cyklu (oligomenorea, amenorea) a s klitoromegalií. Obtíže připomínají 

syndrom polycystických ovarií. Fertilita je u žen s NC formou CAH jen mírně snížená, ale je přítomno 

vyšší riziko spontánního abortu (25 %) než u běžné populace (10 - 15 %)113, 114. Většina chlapců 

zůstává po celý život asymptomatická, bez poruch fertility. V laboratoři může být u některých jedinců 

zachycen vzestup 17-OHP po ACTH stimulaci či zvýšení DHEA, DHEA-S, androstendionu, a 

testosteronu.  

Léčba neklasické formy CAH je individuální dle klinických obtíží. V některých případech při 

urychlení kostního zrání a výrazné akceleraci růstu je nutná léčba glukokortikoidy. U některých dívek 

je třeba zahájit léčbu k indukci ovulace či k udržení těhotenství a snížení rizika spontánního abortu.  

 

1.7. Méně časté formy vrozené adrenální hyperplazie 

Deficit 11β-hydroxylázy 

Deficit enzymu P450c11β je druhou nejčastější příčinou (5 - 8 % případů) CAH v Evropě. Na 

Blízkém východě a v severní Africe v muslimské populaci nebo u marockých Židů tvoří z důvodu 

příbuzenský sňatků až 15 % případů CAH115, 116.  

Snížená aktivita enzymu P450c11β vede k nedostatku kortizolu a ke zvýšené produkci 11-

deoxykortizolu, 11-deoxykortikosteronu a androgenů. 11-deoxykortikosteron má mineralokortikoidní 

aktivitu, proto v dětství vzniká hypertenze s hypokalémií. U dívek zvýšené množství androgenů 

virilizuje genitál, u obou pohlaví vede k periferní předčasné pubertě se sníženou finální výškou. 

Existuje také mírná neklasická forma s hirsutismem, mírnou virilizací a nepravidelností menstruačního 

cyklu u dívek117, 118. Díky sekundárně snížené aktivitě enzymu P450c21 (21-hydroxylázy) stoupá 

hladina 17-OHP. Proto je možné tuto poruchu zachytit novorozeneckým screeningem CAH ze suché 

kapky krve119.  
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Deficit enzymu 3β-hydroxysteroid dehydrogenázy  

Enzym 3βHSD konvertuje tzv. ∆5 steroidy (pregnenolon, 17α-hydroxypregnenolon, DHEA, 

androstendiol) na ∆4 steroidy (progesteron, 17α-hydroxyprogesteron, androstendion, testosteron)80. 

Při deficitu izoenzymu 3βHSD typu 1 v placentě nedochází k syntéze progesteronu a těhotenství končí 

spontánním potratem1.  

Izoforma 3βHSD typu 2 je přítomna v nadledvinách a gonádách. Deficit 3βHSD2 představuje 

asi 2 - 3 % pacientů s kongenitální adrenální hyperplazií1. Při klasické formě onemocnění s 

nedostatečným množstvím kortizolu a aldosteronu se rozvíjí solná porucha (hyponatremie a 

hyperkalémie) i s rizikem úmrtí, typicky v 1. až 4. týdnu po narození. Protože nevznikají „silné“ 

androgeny (androstendion a testosteron), jsou chlapci nedostatečně virilizovaní (hypospadie, 

rozštěpené skrotum, kryptorchismus). Před enzymatickým blokem se hromadí DHEA, který je 

„slabým“ androgenem a vede u dívek jen k mírnému stupni virilizace (hypertrofii klitoris). Přesto 

v některých případech byla při deficitu 3βHSD2 pozorována vysoká hladina 17-OHP. U těchto dětí 

dochází ke konverzi 17α-hydroxypregnenolonu na 17α-hydroxyprogesteron pomocí 3βHSD1 

v játrech120. Později, během dětství, nižší aktivita 3βHSD2 a tím zvýšená produkce DHEA a DHEA-S 

vede k rozvoji předčasného adrenarché, u dívek později k akné, nepravidelnému menstruačnímu 

cyklu či hirsutismu1, 121.  

 

1.8. Vzácné formy vrozené adrenální hyperplazie 

Mezí vzácnější formy CAH patří defekty syntézy cholesterolu, deficit StAR proteinu, 

cholesterol desmolázy (enzym P450scc), aldosteron syntetázy (enzym P450c11AS), 17α-

hydroxylázy/17,20-lyázy (enzym P450c17) a deficit P450 oxidoreduktázy. 

Porucha syntézy cholesterolu může vést k primární adrenální insuficienci např. u syndromu 

Smith-Lemli-Opitz, adrenoleukodystrofie či Wolmanovy choroby1.   
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Deficit StAR proteinu 

Porucha syntézy StAR proteinu vede k lipoidní adrenální hyperplazii1. StAR protein umožňuje 

přenos cholesterolu z cytoplazmy přes mitochondriální membránu a při jeho chybění je zachováno jen 

cca 14 % produkce steroidů1. Ovšem v buňkách produkujících steroidy je nadměrnou stimulací ACTH 

zvýšen transport cholesterolu do buňky a také je zvýšená de novo syntéza. Díky akumulaci 

cholesterolu a jeho radikálů v buňce dochází k její destrukci, tzn. “two-hit“ model122. Rozvíjí se 

neobvyklý klinický obraz. U plodu mužského pohlaví jsou Leydigovy buňky během fetálního období 

zničeny, ale přechodná sekrece testosteronu vede k vývoji mužského vnitřního genitálu. Sertoliho 

buňky produkují antimülleriánský hormon, který zabrání vývoji uteru a vagíny. Chlapci se tedy rodí 

s dívčím typem zevního genitálu a se slepě zakončenou vagínou. Po narození vlivem chybění 

placentární steroidogeneze a zvýšené stimulace ACTH dochází postupně k destrukci buněk 

nadledvin, což vede k solné krizi. Solná krize ovšem nastupuje v pozdějším období díky produkci 

aldosteronu nezávislé na StAR proteinu a díky postupné destrukci buněk nadledvin. Tento “two-hit“ 

model a na StAR proteinu nezávislá steroidogeneze umožňuje spontánní dospívání u dívek. Malé 

množství estrogenů, které ovaria produkují, dostačuje při chybění androgenů k vývoji prsů a 

k menstruačnímu krvácení. Ovšem během cyklu dochází k destrukci buněk folikulů a sekrece 

progesteronu je nedostatečná, proto jsou cykly anovulační. U neklasické formy lipoidní adrenální 

hyperplazie je aktivita StAR proteinu zachovaná z 20 - 25 %, což vede jen k mírným příznakům 

nedostatku glukokortikoidů.  

 

Deficit cholesterol desmolázy  

Na vnitřní straně mitochondriální membrány je cholesterol štěpen na pregnenolon pomocí 

cholesterol desmolázy (P450scc, kódovaný genem CYP11A1). Mutace genu CYP11A1 jsou ještě 

vzácnější než mutace v genu STAR. Ve většině případů vedou k potratu v druhém trimestru 

těhotenství v důsledku nedostatečné produkce progesteronu fetální částí placenty. Ve výjimečných 

případech může těhotenství pokračovat díky přetrvávající aktivitě corpus luteum i v pozdější fázi 

těhotenství. Bylo popsáno několik pacientů s neúplným enzymatickým blokem (mutace, které snižují 

aktivitu enzymu P450scc na 10 - 20 %)123-125. Klinický obraz je shodný s lipoidní CAH, avšak při 
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zobrazovacím vyšetření jsou u lipoidní CAH nadledviny velké, zatímco u P450scc deficitu jsou 

nadledviny normální či spíše menší velikosti.  

 

Deficit 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy 

Enzym P450c17 má aktivitu 17α-hydroxylázy i 17,20-lyázy. Je nezbytný jak pro přeměnu 

pregnenolonu na 17α-hydroxypregnenolon a následně na DHEA, tak i progesteronu na 17α-

hydroxyprogesteron. Nedostatečná aktivita enzymu P450c17 je vzácnou příčinou CAH (méně než 1 % 

případů). Pacienti nesyntetizují kortizol a androgeny, syntetizují pouze mineralokortikoidy. Přesto 

netrpí klinicky závažným deficitem kortizolu, protože kortikosteron, prekurzor aldosteronu, má 

dostatečnou glukokortikoidní aktivitu. Ustálení jeho zpětnovazebně rovnováhy s ACTH však vede k 

nadměrnému množství 11-deoxykortikosteronu s výraznou mineralokortikoidní aktivitou. Důsledkem je 

suprese renin - aldosteronové osy a hypokalémie s hypertenzí126. U dívek s deficitem 17α-hydroxylázy 

nedochází vlivem chybění syntézy pohlavních hormonů v nadledvinách i v gonádách k rozvoji 

sekundárních pohlavních znaků. Mírnější formy deficitu se mohou manifestovat primární amenoreou. 

Chybění androgenů vede k hypovirilizaci u chlapců. Při plně rozvinutém obraze choroby mají chlapci 

dívčí fenotyp zevního genitálu s retencí testes v dutině břišní či v tříselném kanálu127. Mírnější formy 

jsou charakterizované různým stupněm feminizace zevního genitálů (hypospadie atd.)82, 128. U obou 

pohlaví nedochází k rozvoji puberty. Byly popsány také případy izolovaného deficitu 17,20-lyázové 

aktivity. Obraz deficitu 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy může být také důsledkem mutace v cytochromu 

b5129.  

 

Deficit aldosteron syntetázy 

Vzácný deficit aldosteron syntetázy (enzymu P450c11AS) vede k nedostatečné syntéze 

aldosteronu při zachovalé produkci kortikosteronu a 11-deoxykortikosteronu a ke zvýšené produkci 

reninu130, 131. U části novorozenců či kojenců se může rozvinout solná porucha z nedostatku 

aldosteronu, která nebývá klinicky tak závažná jako u deficitu P450c21, protože je zachována syntéza 

kortizolu. Může se projevit neprospíváním kojence či pozdější poruchou růstu132. Porucha je často v 

pozdějším věku asymptomatická a nevyžaduje léčbu. 
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Hyperaldosteronismus potlačitelný kortikoidy vzniká v důsledku crossing-overu mezi geny 

CYP11B1 a CYP11B2 na jedné alele za vzniku hybridního genu. Hybridní gen je složen z prvních 

exonů genu CYP11B1 pro 11β-hydroxylázu a z většiny exonů genu CYP11B2 pro aldosteron 

syntetázu. Tento hybridní protein má zachovanou aldosteron syntetázovou aktivitu a jeho syntéza je 

řízena sekrecí ACTH133. Nadprodukce aldosteronu způsobuje mineralokortikoidní hypertenzi, která je 

léčitelná podáváním dexamethazonu134, 135. 

 

 Deficit P450-oxidoreduktázy 

Mikrozomální P450-oxidoreduktáza (gen POR) zajišťuje přenos elektronů z NADPH všem 

mikrozomálním cytochromům P450 a dalším enzymům jako hemoxygenáze, elongáze mastných 

kyselin a dalším. První mutace enzymu P450-oxidoreduktázy byly nalezeny u 4 pacientů s Antley-

Bixlerovým syndromem a parciálním kombinovaným deficitem 21-hydroxylázy a 17α-hydroxylázy/17, 

20-lyázy v roce 2004136. U postižených jedinců je přítomen kombinovaný parciální deficit 21-

hydroxylázy, 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy a aromatázy, což vede ke zvýšené hladině pregnenolonu, 

progesteronu a 17-OHP88, 90, 137. Androgeny jsou částečně syntetizovány tzv. “alternativní cestou“. U 

obou pohlaví je patrný obojetný genitál. U matek postižených plodů dochází během těhotenství 

k virilizaci. Antley-Bixlerův syndrom zahrnuje malformace skeletu (kraniosynostóza, stenóza či atrézie 

choan, radiohumeralní synostóza, dysplazie středních struktur obličeje a jiné mnohočetné dysmorfické 

známky90) s nebo bez poruchy sekrece steroidů. Antley-Bixlerův syndrom s poruchou steroidogeneze 

má autozomálně recesivní dědičnost a je způsoben mutací v genu pro P450-oxidoreduktázu, naproti 

tomu Antley-Bixlerův syndrom bez poruchy steroidního spektra má autozomálně dominantní dědičnost 

a je způsoben mutací v genu FGFR2 pro růstový faktor fibroblastů1
.
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B Mechanizmy a optimalizace diagnostiky vrozené adrenální hyperplazie   

 
Oddíl B disertační práce je zaměřen na možnosti diagnostiky vrozené adrenální hypeplazie a 

její optimalizaci.  

Včasný záchyt těžké formy vrozené adrenální hyperplazie na pokladě deficitu 21-hydroxylázy 

je možný díky novorozeneckému screeningu. První studie dokumentuje výsledky novorozenecké 

screeningu CAH v období od února 2006 do prosince 2010 a vyhodnocuje jeho parametry. Výsledky 

byly publikovány v práci:  

Lessons learned from 5 years of newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in the 

Czech Republic: 17-hydroxyprogesterone, genotypes, and screening performance.Votava F, 

Novotna D, Kracmar P, Vinohradska H, Stahlova-Hrabincova E, Vrzalova Z, Neumann D, Malikova J, 

Lebl J, Matern D.Eur J Pediatr. 2012 Jan 11 

 

Závěry první studie byly podklady pro provedení druhé studie, která se pokouší o optimalizaci 

screeningu zavedením druhého stupně založeného na detekci funkční alely genu CYP21A2 pomocí 

genetických metod. Výsledky byly publikovány v práci:  

Genetic analysis of the CYP21A2 gene in neonatal dried blood spots from children with 

transiently elevated 17-hydroxyprogesterone. Malikova J, Votava F, Vrzalova Z, Lebl J, Cinek 

O.Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Feb 7 
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1. Studie: Novorozenecký screening vrozené adrenální hyperplazie a jeho výsledky v ČR  

1.1. Úvod  

Podezření na vrozenou adrenální hyperplazii na podkladě deficitu 21-hydroxylázy vzniká na 

základě klinických příznaků (solná krize, obojetný genitál, předčasná puberta), rodinné anamnézy 

nebo na základě pozitivního novorozeneckého screeningu. Konfirmace diagnózy je založena na 

laboratorních nálezech (nejvýznamnější je zvýšení hladiny 17-OHP a dále i 17α-

hydroxypregnenolonu, DHEA, ACTH, plasmatické reninové aktivity a snížení hladiny kortizolu, ev. 

aldosteronu). V některých nejasných případech lehčí formy CAH se provádí ACTH stimulační test. 

V posledních letech je diagnóza potvrzována molekulárně genetickými metodami. Díky složitosti genu 

CYP21A2 a jeho mutačnímu spektru se k detekci mutací užívá celá řada metod (přímá sekvenace, 

MLPA - Multiplex ligation dependent probe amplification, fragmentová analýza, řetězová ligázová 

reakce, multiplex mini-sequencing a další metody)6, 16-19, 104, 138-142. V České republice probíhá 

konfirmace CAH při deficitu 21-hydroxylázy v Centru molekulární biologie a genové terapie v Brně. 

Včasná diagnostika těžkého deficitu 21-hydroxylázy (SW forma) a jeho včasná léčba je 

prevencí rozvoje solné krize a ev. úmrtí jedince. Úmrtí byla častěji zaznamenána u chlapců, kteří na 

rozdíl od dívek nejsou v prvních dnech klinicky nápadní (není přítomný obojetný genitál). Bylo 

prokázáno také zastoupení nediagnostikované SW formy CAH mezi oběťmi SIDS - syndromu náhlého 

úmrtí kojenců106. Dalším důkazem selhávající klinické diagnostiky CAH bylo signifikantně nižší 

zastoupení chlapců ve velkých kohortách pacientů s CAH.  

Jedinou  možností včasné detekce pacientů s CAH je novorozenecký screening založený na 

měření koncentrace 17-OHP v suché kapce krve na filtračním papírku tzv. screeningových kartičkách.   

Před zavedením screeningu probíhaly celosvětově studie dokládající potřebnost a dostatečnou 

senzitivitu a specificitu screeningu. Studie Cutfield et al143, Thompson et al144 a Larsen et al145 

podporují zavedení NS CAH pomocí stanovení 17-OHP v suché kapce krve k včasné detekci 

onemocnění. První studie porovnávající “cost/benefit“ NS CAH pochází od Thilen et al146 ze Švédska, 

kde byl screening CAH zaveden již v roce 1986. Studie sledovala prospěšnost screeningu (včasný 

záchyt SW CAH před rozvojem solné krize a zavedení léčby, určení pohlaví jedince s obojetným 

genitálem, včasná diagnóza u SV forem CAH), která jasně převážila nad jeho cenou. Výhody 
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novorozeneckého screeningu CAH byly publikovány v pracích Van der Kamp et al91, Gleeson et al147 a 

v dalších studiích. K otázce falešné negativity NS CAH přispěla česká studie, kdy Votava et al14 

retrospektivně stanovili hladinu 17-OHP v suchých kapkách pocházejících z novorozeneckého 

screeningu u 110 pacientů s CAH (77 s SW formou a 33 SV formu) a 920 kapek zdravých dětí. 

Všichni pacienti se SW formou by byli odhaleni před rozvojem klinických příznaků, u SV formy je 

záchyt menší (cca 70 %), 10 z 33 pacientů by nebylo zachyceno. SW formy CAH a většina SV forem 

CAH může být zachycena pomocí novorozeneckého screeningu a to ještě před rozvojem klinických 

příznaků.  

V současné době se screening CAH provádí v 15 státech Evropy, v USA, v Japonsku a 

v některých dalších zemích. V jiných zemích (Austrálie, Velká Británie) probíhají pilotní studie před 

zahájením screeningu. V České republice byl celoplošný novorozenecký screening CAH zaveden 

v roce 2006.  

 

1.2. Principy novorozeneckého screeningu 

Novorozenecký screening je proces aktivního, celoplošného vyhledávání vrozených 

onemocnění v novorozenecké populaci s cílem včasné léčby a minimalizace dopadu onemocnění na 

jedince. V širším smyslu lze do novorozeneckého screeningu zahrnout běžné fyzikální vyšetření 

novorozence po porodu, specializované vyšetření katarakty, sluchu, kyčlí či ledvin v novorozeneckém 

období. V užším smyslu se novorozeneckým screeningem rozumí vyhledávání nemocí na základě 

analýzy suché kapky krve na filtračním papíře - tzv. screeningové či Guthrieho kartičce. Každý 

novorozenecký screening by měl splňovat určitá kritéria doporučená WHO (Světovou zdravotnickou 

organizací)148, 149 a ISNS (International society for neonatal screening, www.isns-

neoscreening.org/htm/generalguidelines.htm), jak je shrnuto v tabulce 2.   
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1 
Jasná definice vyšetřovaného onemocnění - existence jednoznačného diagnostického nástroje, 

screeningového testu, prevence, léčby a další následné péče. 

2 
Zachycení choroby v jejím časném, presymptomatickém stadiu přináší jasný benefit pro 

novorozence. 

3 

Choroba je častá, má v dané populaci určitou incidenci. Hranice incidence je relativní a je 

ovlivněna především klinickou závažností choroby, možnostmi léčby, metodikou screeningového 

testu a faktory ekonomickými. 

4 

Existuje obecně uznaný screeningový test v suché kapce krve s dostatečnou senzitivitou a 

specificitou. Hlavními měřítky věrohodnosti screeningového testu je obecně přijatá hranice 

negativity ("cut-off") a akceptovatelná zátěž zdravé části novorozenecké populace falešnou 

pozitivitou. Důležitým parametrem věrohodnosti screeningového testu je i akceptovatelná falešná 

negativita. 

5 
Společnost je schopna zajistit provádění laboratorního testu u všech svých novorozenců po 

stránce organizační a ekonomické. 

6 Přínos NS má být pozitivní vůči jeho nákladům (pozitivní poměr “cost/benefit“). 

 

Tabulka 2. Principy novorozeneckého screeningu 

 

Prvním laboratorním testem zavedeným v novorozeneckém screeningu byl test k určení 

hladiny fenylalaninu v suché kapce krve, který zavedl profesor Robert Guthrie v roce 1963 v USA 

k vyhledávání fenylketonurie. Díky pokroku se od té doby možnosti novorozeneckého screeningu 

výrazně rozšířily a v dnešní době je možné určit ze suché kapky krve více než 100 onemocnění. 

Množství a spektrum stanovovaných onemocnění je v jednotlivých státech dáno jak incidencí 

onemocnění, tak ekonomickou situací. Nejčastějšími sledovanými nemocemi jsou fenylketonurie, 

kongenitální hypotyreóza, CAH, cystická fibróza, deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se 

středně dlouhým řetězcem atd.  
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1.3. Novorozenecký screening v České republice 

V ČR je způsob provádění novorozeneckého screeningu přesně definován ve Věstníku MZ 

formou metodického návodu, který je považován za závazný postup “lege artis“. Poslední aktualizace 

tohoto metodického návodu byla zveřejněna v srpnu 2009. Krevní kapky se odebírají z patičky 

novorozence na filtrační papír (tzv. suchá kapka krve) mezi 48. a 72. hodinou života a je vyhledáváno 

13 onemocnění. Spektrum onemocnění vyšetřovaných novorozeneckým screeningem, s incidencí a 

efektem včasného záchytu je shrnuto v tabulce 3. Nyní je zvažováno rozšíření novorozeneckého 

screeningu metabolických poruch o další možná onemocnění.  

Onemocnění Prevalence 
Od 

roku 
Analyt Smysl - efekt včasného záchytu 

PKU 1:8 000 1975 
Phe, 

Phe/Tyr 

Speciální dieta s nízkým obsahem fenylalaninu 

zabrání nevratnému poškození CNS. 

CH 1:4 000 1985 TSH 
Substituce hormony štítné žlázy zabrání 

nevratnému poškození CNS. 

CAH 1:10 000 2006 17-OHP 

Substituce glukokortikoidy a mineralokortikoidy 

zabrání život ohrožující solné krizi a u lehčích 

forem zabrání předčasné pubertě se ztrátou 

dospělé výšky. 

CF 1:4 000 
IRT, 

CFTR 

Komplexní léčba zahájena do 2 měsíců věku 

zlepší průběh a prognózu 

MCADD 1:50 000 

LCHADD 1:35 000 

VLCADD 1:100 000 

CPTD 1 <1:100 000 

CPTD 2 <1:100 000 

CACTD <1:100 000 

Profil acyl- 

karnitinů 

Režimová a dietní opatření s cílem prevence 

hypoglykemií zabrání život ohrožujícímu selhání 

energetického metabolismu a poškození CNS. 

MSUD 1:100 000 

Valin 

Leucin 

Isoleucin 

Speciální dieta s nízkým obsahem větvených 

aminokyselin sníží riziko život ohrožujícího 

metabolického rozvratu a poškození CNS. 

GA 1 1:100 000 

2009 

Glutaryl- Speciální dieta s nízkým obsahem lysinu sníží 
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karnitin riziko život ohrožujícího metabolického rozvratu a 

poškození CNS 

IVA 1:100 000 
Izovaleryl-

karnitin 

Speciální dieta s nízkým obsahem leucinu a 

substituce glycinem sníží riziko život ohrožujícího 

metabolického rozvratu a poškození CNS 

Vysvětlivky: PKU - fenylketonurie resp. hyperfenylalaninemie;CH - kongenitální hypotyreóza; CAH -

 kongenitální adrenální hyperplazie; CF - cystická fibróza; MCADD - deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných 

kyselin se středně dlouhým řetězcem; LCHADD - deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s 

dlouhým řetězcem; VLCADD - deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem; 

CPTD 1 a 2 - deficit karnitinpalmitoyltransferázy 1 a 2; CACTD - deficit karnitinacylkarnitintranslokázy; MSUD -

 leucinóza (nemoc javorového sirupu); GA 1 - glutarová acidurie typ 1; IVA - izovalerová acidurie; Phe -

 fenylalanin, Tyr - tyrosin; TSH - tyreoideu stimulující hormon; 17-OHP - 17α-hydroxyprogesteron; IRT -

 imunoreaktivní trypsinogen; CFTR - gen pro cystickou fibrózu. 

 

Tabulka 3. Vyšetřované nemoci v rámci novorozeneckého screeningu v ČR 
Převzato z Votava, F. et al, 2010, Novorozenecký screening v České republice. Postgraduální 
medicína 
 

1.4. Novorozenecký screening vrozené adrenální hyperplazie 

Novorozenecký screening CAH je založen na stanovení koncentrace 17-OHP v suché kapce 

krve odebírané mezi 48. a 72. hodinou po porodu všem novorozencům narozeným na území ČR. K 

měření koncentrace 17-OHP byla nejdříve používána radioimunoesej, založená na detekci antigenu 

značeného radioaktivním jodem I125 pomocí protilátek150, 151. Tato metoda má vysokou specificitu a 

senzitivitu, ale vzhledem k náročnosti a využívání radioaktivního jodu byla postupně nahrazena jinými 

metodami - např. enzymoimunoesejí ELISA s využitím enzymem značeného antigenu. V současnosti 

je nejvíce rozšířenou metodou fluoroimunoesej (Delfia®), kdy výsledná fluorescence europia je 

nepřímo úměrná koncentraci 17-OHP ve vyšetřovaném vzorku.   

 

1.5. Cíl studie 

(1) Zhodnocení novorozeneckého screeningu CAH probíhajícího v období 2006 až 2010 pomocí 

základních parametrů - specificita, senzitivita, pozitivní prediktivní hodnota, četnost falešné 

pozitivity. Analyzovat případy falešné negativity. 
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(2) Zhodnocení vztahu mezi koncentrací 17-OHP v prvním pravidelném odběru NS a genotypem 

pacientů s CAH a posouzení možnosti úpravy cut-off limitu negativity NS CAH.  

1.6. Vzorky a metody 

Během prvních pěti let (únor 2006 až prosinec 2010) provádění NS CAH v ČR bylo vyšetřeno 

celkem 545 026 novorozenců, z tohoto počtu bylo 38 342 novorozenců s porodní hmotností pod 

2500 g. Suché kapky krve byly odebírány 72. - 96. hodinu života a byly zpracovány kitem AutoDelfia® 

kits Neonatal 17α-OH-progesterone kit B015 (Perkin-Elmer, Turku, Finland). Od září 2009 se kapky 

odebírají 48. - 72. hodinu života a jsou zpracovány kitem B024 (Perkin-Elmer, Turku, Finland). Cut-off 

hodnota značící hranici jasné negativity a zvýšení 17-OHP se pohybuje v rozmezí 20 - 200 nmol/L dle 

porodní hmotnosti (hodnoty koncentrací 17-OHP jsou uvedeny v tabulce 4).  

Porodní hmotnost (gramy) 

< 
900 

900 
-

1099 

1100 
-

1299 

1300 
-

1499 

1500 
-

1699 

1700 
-

1899 

1900 
-

2099 

2100 
-

2299 

2300 
-

2499 

2500 
-

2699 

≥ 
2700 

 
Věk (dny) 

17-OHP cut-off (nmol/l) 

2 (48 – 72 hod) 160 137 117 99 84 70 57 46 37 30 23 

3 (72 – 96 hod) 137 117 100 85 71 60 49 40 31 30 20 

4 – 7 141 121 103 88 74 62 51 41 32 26 20 

8 144 123 105 89 75 63 51 42 33 26 20 

9 143 122 104 88 75 62 51 41 33 26 20 

10 139 119 102 86 73 61 50 40 32 25 20 

11 134 115 98 83 70 58 48 39 31 24 20 

12 128 110 94 80 67 56 46 37 30 23 19 

13 124 106 91 77 65 54 44 36 29 23 18 

14 – 21 108 92 79 67 56 47 39 31 25 20 15 

17-OHP kritický limit (nmol/l)  

≥ 2 Nedefinován ≥85 ≥80 ≥70 ≥60 ≥60 

 

Tabulka 4. Hodnoty cut-off a kritického limitu 17-OHP pro jednoznačnou pozitivitu v závislosti na 

porodní hmotnosti a době odběru vzorku při použití analytického kitu B024 

 

Koncentrace 17-OHP ve vztahu k porodní hmotnosti byly rozděleny do 3 pásem dle 

významnosti podezření na CAH. První pásmo obsahuje vzorky se zjištěnou hladinou 17-OHP pod cut-
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off limitem. Tyto děti jsou vyřazeny z dalšího testování a NS uzavřen jako negativní. Protipólem jsou 

děti s koncentrací 17-OHP nad tzv. kritickým limitem. Kritický limit (KL) je hodnota vzbuzující 

podezření na těžkou formu CAH (SW forma). Tyto děti jsou neprodleně hospitalizovány a je zahájena 

léčba. Současně probíhá konfirmace CAH ze vzorku plné krve pomocí molekulárně genetických 

metod. Poslední skupinu tvoří vzorky ve středním pásmu, s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP nad 

cut-off limitem, ale koncentrace 17-OHP ještě nedosahuje kritického limitu pro pozitivitu CAH. Někdy 

se toto pásmo označuje jako „šedá zóna“. V těchto případech jsou rodiče i ošetřující lékaři informováni 

a řešení spočívá v opakovaných odběrech krve do poklesu a nebo vzestupu hladin 17-OHP do pásma 

negativity či jednoznačné pozitivity. Pokud hladiny neklesají či nestoupají, je diagnóza CAH potvrzena 

či vyvrácena pomocí molekulárně genetických metod.  

Konfirmace CAH u dětí s hladinou 17-OHP nad kritickým limitem byla provedena pomocí 

molekulárně genetických metod jednak z originální suché kapky a poté z plné krve v Centru 

molekulární biologie a genové terapie v Brně. V případě některých vzorků byla provedena kapalinová 

chromatografie spojená se spřaženou (tandemovou) hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) a 

stanovení profilu steroidů v Mayo clinic (USA).  

Dle formy CAH byli pacienti rozděleni do 4 skupin. Pro každou skupinu byl poté zjištěn rozsah 

hladin 17-OHP. Skupina A představovala SW formu CAH s genotypem delecí, velkých přestaveb či 

stop mutací. Do skupiny B byly zařazeny formy CAH na přechodu mezi SW a SV formou CAH 

s genotypem střihové mutace c.290-13A/C>G na obou alelách či v kombinaci s mírnější mutací na 

druhé alele. Pacienti se středně lehkým fenotypem CAH (SV forma CAH), s genotypem p.I172N na 

obou či lehčí alele byli zařazeni do skupiny C. Skupina D reprezentovala pacienty s lehkým fenotypem 

CAH (SV forma či NC forma CAH) odpovídající genotypu p.V281L, p.P30L, P453S, R339H na obou či 

lehčí alele.T-test a chí-kvadrát test byly využity ke statistickému zhodnocení výsledků. 

1.7. Výsledky sledování 

Ve sledovaném období bylo diagnostikováno celkem 48 dětí s CAH (29 chlapců a 19 dívek), 

jejichž porodní hmotnost byla v rozmezí 1150 - 4715 g. Prevalence CAH tedy odpovídá 1:11 354. Ze 

všech testovaných novorozenců (545 026) mělo abnormální hladinu 17-OHP celkem 2829 dětí.  
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Pomocí screeningu bylo odhaleno 46 dětí z CAH a jejich léčba započala ještě před projevem 

prvních příznaků. Další dva novorozenci sice prošli novorozeneckým screeningem, ale hladina 17-

OHP byla pod cut-off limitem, byli diagnostikováni klinicky a představují z hlediska NS falešnou 

negativitu. Jedním ze dvou novorozenců s nízkou hladinou 17-OHP byla dívka s porodní váhou 

3000 g, s mírnou virilizací zevního genitálu (Prader 3), u které byly podány 3 dávky hydrokortizonu (á 

5 mg) během 24 hodin před odběrem novorozeneckého screeningu. Hladina 17-OHP ze suché kapky 

byla 12 nmol/l (cut-off 30 nmol/l). Vzhledem k podávané léčbě nebyl tento případ hodnocen jako 

falešně negativní vzorek.  

Druhým nezachyceným případem CAH ze suché kapky krve bylo novorozené děvče s porodní 

váhou 2300 g s mírnou virilizací zevního genitálu (Prader 3), u které byla hladina 17-OHP 32 nmol/l 

(cut-off hladina 50 nmol/l). Novorozenci ani matce před porodem nebyly podány žádné kortikoidy před 

odběrem NS. Ke konci prvního týdne života se u pacientky vyvinula hyponatremie, hladina 17-OHP 

z druhého vzorku byla již 140 nmol/l.  Molekulárně genetickými metodami byl zjištěn genotyp c.209-

13A/C>G/p.R356Q spjatý s těžkou až středně těžkou formou CAH (SW/SV forma CAH). Koncentrace 

17-OHP pod cut-off limitem v originálních suchých kapkách byla potvrzena i ve dvou nezávislých 

laboratořích (USA a Skotsko). Detailní profil steroidů v původní kapce krve pomoci LC-MS/MS 

prokázal patologické zvýšení poměru koncentrace (17-OHP+androstendion)/kortizol v laboratoři Mayo 

clinic v USA. V tomto případě se jednalo o skutečnou „biologickou“ falešnou negativitu NS CAH, která 

dosud nebyla u této formy genotypu popsána.   

 

Vyhodnocení parametrů screeningu 

Vyhodnocené parametry novorozeneckého screeningu v ČR vykazují senzitivitu screeningu 

98 %, specificitu 99,5 %, nízkou pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) 1,6 % a vysokou četnost falešné 

pozitivity (FPR) 0,51 % v celé skupině vyšetřených. Pozitivní prediktivní hodnota i četnost falešné 

pozitivity se signifikantně liší ve skupinách novorozenců podle porodních hmotností. Ve skupině s 

porodní hmotností pod 2500 g (n=38342; 7,03 % všech narozených) činila PPV 0,20 % a FPR 3,79 %. 

Ve skupině s porodní hmotností nad 2500 g a více činila PPV 3,10 % a FPR 0,26 %.  

Naprostou většinu vzorků s falešnou pozitivitou (99,5 %) představují nálezy mírného či 

přechodného zvýšení 17-OHP do pásma šedé zóny s následným poklesem hladiny 17-OHP do 
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negativního pásma. V současnosti se zvýšená hladina 17-OHP řeší opakovaným odběrem kapky krve 

na filtrační papírek a opakovaným měřením koncentrace 17-OHP. To představuje jednak finanční 

zátěž pro zdravotní systém, především však traumatizaci novorozence a stigmatizaci rodiny. 

Frekvence opakování odběrů suché kapky krve byla u novorozenců s normální porodní hmotností 

(nad 2500 g) 0,26 % a u novorozenců s nízkou porodní hmotností (pod 2500 g) 3,70 %.  

 

PH 

(g) 

Pásmo 

17-OHP 

CAH 

(n) 

Zdraví 

(n) 

Celkem 

(n) 

Sensitivita 

(%) 

PPV 

(%) 

Specificita 

(%) 

FPR 

(%) 

≥ KL 1 38 39 

Cut-off  - KL 2 1418§ 1420 

<Cut -off 1 36882 36883 

 

< 

2500 
Celkem 4 38338 38342 

 

75 

 

2,5# 

0,2¶ 

 

96,2 

 

3,797¶ 

3,703& 

≥ KL 32 33 65 

Cut-off - KL 11 1294§ 1305 

<Cut-off 1* 505313 505314 

 

≥ 

2500 
Celkem 44 506640 506684 

 

100 

 

49,2# 

3,1¶ 

 

99,7 

 

0,262¶ 

0,257& 

≥ KL 33 71 104 

Cut-off - KL 13 2712 2725 

<Cut-off 1+1* 542195 542197 

 

Všichni 

Celkem 48 544978 545026 

 

98 

 

31,7# 

1,6¶ 

 

99,5 

 

0,510¶ 

0,500& 

Vysvětlivky: PH - por.hmotnost; CAH - počet probandů s CAH; KL - kritický limit (jednoznačná pozitivita);Cut-off -

 hranice negativity; Cut-off-KL - šedá zóna mezi negativitou a jednoznačnou pozitivitou; PPV - pozitivně prediktivní 

hodnota; FPR - četnost falešné pozitivity; *Hydrokortizon aplikován před odběrem NS - není to skutečná falešná 

negativita, proto není započítán do kalkulace senzitivity; § počet FP byl signifikantně nižší  (p<0.001) u normální 

PH; #hodnota vztažená k počtu nálezů nad KL;  ¶hodnota vztažená k počtu všech nálezů nad cut-off; &hodnota 

vztažená k počtu nálezů v šedé zóně - mezi cut-off a KL (tzv. recall rate). 

 

Tabulka 5. Výsledky a parametry novorozeneckého screeningu CAH v ČR, 2006 - 2010 
Převzato z Votava, F. et al, 2012, Lessons learned from 5 years of newborn screening for congenital 
adrenal hyperplasia in the Czech Republic: 17-hydroxyprogesterone, genotypes, and screening 
performance. Eur J Pediatr. 
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Vyhodnocení cut-off limitů  

K hodnocení cut-off limitů byly použity koncentrace 17-OHP celkem od 78 novorozenců 

s CAH. Tato skupina zahrnovala 31 narozených dětí mimo sledované období - zachycených 

screeningem v rámci pilotní studie nebo diagnostikovaných klinicky a dále tato skupina obsahovala 47 

screenovaných dětí narozených ve sledovaném období. Celkem bylo ve sledovaném období NS 

identifikováno 48 pacientů z CAH, jelikož u jednoho pacienta byla hladina 17-OHP před odebráním NS 

ovlivněna podáváním kortikoidů, nebyl do hodnocení započítán.   

Dle formy CAH byli pacienti rozděleni do 4 skupin. Pro každou skupinu poté byl zjištěn rozsah 

hladin a medián 17-OHP. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 6. Ve skupině A (pacienti s SW formou 

CAH) byly screeningem detekované hladiny 17-OHP v rozmezí 104,0 - 1102,8 nmol/l. Všichni jedinci 

s CAH v této skupině byli či by byli identifikováni NS. Do skupiny B byli zařazeni pacienti s formou 

CAH na přechodu mezi SW a SV formou, jejichž hladiny 17-OHP v NS se pohybovaly v rozmezí 18,7 - 

645,1 nmol/l. Jeden jedinec s CAH z této skupiny nebyl pomocí NS identifikován. Taktéž ve 

zbývajících dvou skupinách pacientů s CAH (skupina C odpovídala SV formě CAH, skupina D 

odpovídala přechodu SV formy a late-onset formy CAH) celkem 3 pacienti nebyli NS identifikováni. 

Rozsah hladin 17-OHP byl ve skupině C 3,4 - 307,0 nmol/l, v skupině D 12,2 - 54,2 nmol/l. Ve skupině 

B, C a D rozsah zjištěných hladin 17-OHP částečně zasahuje do pásma negativity.  

 

Pacienti s CAH 17-OHP (nmol/l) 
Věk (dny) při dg. 

(u screenovaných) 

Genotyp Počet* Medián Rozsah Medián Rozsah 

Počet pacientů s 

koncentrací 17-OHP<cut-

off 

A 21/10 483,5§ 104,0 - 1102,8 5 0 - 8 0 

B 30/19 321,2§ 18,7 - 645,1 5 0 - 8 1 (screenován) 

C 20/12 60,7§  3,4 - 307,0 7 2 - 91 2 (nescreenován) 

D 7/6 31,3§ 12,2 - 54,2 26 7 - 421 1 (nescreenován) 

Vysvětlivky:  *Počet - první hodnota celkový počet probandů, za lomítkem počet screenovaných; 
§Hladiny 17-OHP se signifikantně lišily (p<0.01). 

 

Tabulka 6. Vztah koncentrace 17-OHP v originální suché kapce krve a genotypu CAH a vyčíslení 
počtu probandů s koncentrací 17-OHP pod cut-off limitem (=falešná negativita). 
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1.8. Diskuze 

Novorozenecký screening CAH založený na detekci 17-OHP ze suché kapky krve má v naší, 

podobně jako i v jiných studiích (White et al7, Lee et al9, Olgemoller  et al10) senzitivitu 98 % a 

specificitu 99,5 %. Velkým problémem NS je vysoká falešná pozitivita (0,51 %) a nízká pozitivní 

prediktivní hodnota (1,6 %). Je signifikantní rozdíl v těchto parametrech mezi skupinou dětí s nízkou 

porodní hmotností (pod 2500 g), kdy hodnota PPV je 0,20 % a FPR 3,79 %, a skupinou dětí 

s normální porodní hmotností (PPV 3,10 % a FPR 0,26 %). Tyto rozdíly nejspíše souvisí se zvýšenou 

stresovou zátěží u dětí s nízkou porodní hmotností spojenou s možným infektem, předčasným 

porodem, hypoxií a dalšími faktory. 

 

Důvody možné falešné pozitivity u dětí s nízkou porodní hmotností 

Zvýšená hladina 17-OHP byla u předčasně narozených dětí s nízkou porodní hmotností (pod 

2500 g) prokázána opakovaně. Svoji roli hraje nezralost hypotalamo - hypofýzo - adrenální osy a 

nedostatečná sekreční aktivita nadledvin spojená s nižší aktivitou některých enzymů (např. 11β-

hydroxylázy)51. Předčasně narozené děti s nízkou porodní hmotností jsou také ve větším stresu než 

donošení novorozenci. V nepřímé úměrnosti k délce gestace je adaptace předčasně narozeného 

novorozence doprovázená zvýšenou stresovou reakcí při nezralosti dýchacího a trávicího systému13. 

Nezralost kůry nadledvin spolu s nezralostí hypotalamo - hypofyzární osy jsou zřejmě příčinou 

snížené syntézy kortizolu a proto zvýšeného výskytu RDS, chronické plicní nemoci z nezralosti a 

kardiovaskulární dekompenzace13. Relativně dlouho trvající stresová situace vedoucí k předčasnému 

porodu (např. preeklampsie nebo amniotická infekce) vede také k signifikantnímu zvýšení 17-OHP 

oproti zdravým novorozencům. Dle Ersche et al11, kteří měřili 17-OHP ihned po porodu spolu s 

pupečníkovým pH a BE (jako markeru stresu), může být hladina 17-OHP indikátorem k včasné 

intenzivní péči.  

 

Důvody zvýšené hladiny 17-OHP u dětí s normální porodní hmotností 

Hladina 17-OHP u zdravých dětí velmi rychle klesá během prvních dvou dnů života. V prvních 

24 hodinách po porodu je hladina 17-OHP u všech dětí vysoká152. V tomto období je tedy odběr 

screeningu CAH zcela nevhodný. Při stanovení 17-OHP metodou Delfia může převážně u 
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nedonošených, ale i donošených novorozenců docházet ke stanovení vyšší hladiny 17-OHP vlivem 

zkřížené reakce mezi jednotlivými steroidy, např 17α-hydroxypregnenolonem a jeho sulfátem, 16α-

hydroxypregnenolonem, pregnenolonem a dalšími steroidy54. Dalším blíže neurčeným důvodem by 

mohlo být nosičství homozygotní mutace pro neklasickou formu CAH či pro SV formu CAH, jelikož cca 

30 % SV forem není novorozeneckým screeningem detekováno14. 

 

Možnosti zvýšení pozitivní prediktivní hodnoty 

Zkřížené reakci a tedy zvýšené hladině 17-OHP stanovené ve screeningu lze předejít 

organickou extrakcí steroidů, to ovšem u plně automatizované metody Delfia není možné. Dle 

zkušeností z NS v ČR je možné zkříženou reakci zredukovat použitím nového kitu B024 s lepší 

specificitou protilátek proti 17-OHP. Falešně pozitivní hodnotu je tak možné zredukovat o 30 - 40 %15.  

Dle studií hladina 17-OHP koreluje lépe s gestačním věkem než s porodní hmotností10, 91, 153. 

V Nizozemí se touto korelací zlepšila pozitivní prediktivní hladina ze 4 % na 16 %5. V době naší studie 

však nebyl v ČR gestační věk součástí demografických údajů pro NS. V ČR jsou novorozenci 

rozděleni do 11 skupin dle porodní hmotnosti a pro každou kategorii je určena cut-off hladina 17-OHP 

dle porodní váhy a času odběru. Se zavedením nových kartiček NS v ČR s údajem o gestačním stáří 

novorozence a hodnocením koncentrace 17-OHP vůči gestačnímu věku předpokládáme zlepšení PPV 

i FPR.  

 

Zhodnocení vztahu mezi koncentrací 17-OHP v prvním pravidelném odběru NS a genotypem pacientů 

s CAH a posouzení možnosti úpravy cut-off limitu negativity NS CAH 

Během sledovaného období bylo pomocí NS zachyceno celkem 2829 novorozenců, u kterých 

hladina 17-OHP překračovala cut-off limit negativity. Z tohoto počtu bylo zachyceno 46 dětí s CAH. 

Dva pacienti identifikováni nebyli. Tyto výsledky nás vedly ke zhodnocení cut-off limitů a úvaze o jejich 

úpravě. K hodnocení cut-off limitů byly posuzovány také hladiny 17-OHP 31 pacientů s CAH, kteří byli 

diagnostikováni zavedením NS.   

Z výsledků vyplývá, že i při současném nastavení cut-off limitů je patrný určitý stupeň falešné 

negativity ve všech skupinách CAH, kromě nejtěžších případů. Zvýšením cut-off limitů by se sice 

snížila falešná pozitivita, ale za cenu zvýšení falešné negativity a snížení senzitivity testování.  
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Možnosti zkvalitnění novorozeneckého screeningu 

Dosavadní NS CAH je jednostupňový - založený na měření pouze 17-OHP a na opakování 

odběru a novém stanovení 17-OHP při nejasném mírném zvýšení. Zátěž zdravé části populace 

opakovanými odběry je považována za nepřiměřeně vysokou, zvláště nyní v době expanze počtu 

screeningem vyhledávaných chorob, protože falešné pozitivita je kumulativní jev celého 

screeningového programu7, 15.  

 Pozitivní prediktivní hodnotu při mírném nejasném zvýšení 17-OHP v prvním pravidelném 

screeningovém odběru suché kapky krve lze významně zlepšit jednak hodnocením hladiny 17-OHP 

vzhledem ke gestačnímu věku9, 10, 152, 153 a dále ještě významněji zařazením druhého analytického 

stupně7, 8, 154. Dvoustupňový screening CAH je velmi diskutované téma, celosvětově probíhají pilotní 

studie a je zkoumán jejich přínos. Jednou z možností je využití genetických metod16, 18, 19, 141, druhá 

možnost využívá kapalinovou chromatografii spojenou se spřaženou (tandemovou) hmotnostní 

spektrometrií (LC-MS/MS) a stanovení profilu steroidů155, 156.  
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2. Studie:  Dvoustupňový screening vrozené adrenální hyperplazie pomocí molekulárně 

genetických metod 

2.1. Úvod 

Novorozenecký screening vrozené adrenální hypeplazie založený na detekci hladin 17-OHP 

má senzitivitu 98 % a specificitu 99,5 %. Velkým problémem NS CAH je vysoká falešná pozitivita 

(0,51 %) a nízká pozitivní prediktivní hodnota (1,6 %). V dosavadních studiích je nejasné zvýšení 

hladiny 17-OHP vysvětlováno nezralostí, stresem při perinatálním infekci či hypoxii a také zkříženou 

reakcí během analýzy v prvním stupni screeningu. Dalším blíže neurčeným důvodem by mohlo být 

nosičství homozygotní mutace pro neklasickou formu CAH či pro SV formu CAH, jelikož cca 30 % SV 

forem není novorozeneckým screeningem detekováno. Žadná studie se dosud nezabývala možným 

vlivem pseudogenu CYP21A1P na hladinu 17-OHP. 

Pozitivní prediktivní hodnotu při mírném nejasném zvýšení 17-OHP v prvním pravidelném 

screeningovém odběru lze významně zlepšit zavedením druhého stupně screeningu. Dvoustupňový 

screening CAH  s využitím molekulárně genetických metod je vlivem komplexní problematiky genu 

CYP21A2 komplikovaný. Ačkoliv je v tomto genu známo několik variant delecí, velkých přestaveb a 

více než 100 bodových mutací, přibližně 95 % onemocnění CAH je způsobeno 12 nejčastějšími 

mutacemi. Tohoto faktu využívaly všechny dosavadní studie zabývající se možností genetického 

screeningu6, 16, 18, 19. Dle vyjádření ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) může být 

molekulárně genetický screening velmi přínosný3.  

Jen dvě dosavadní studie využily jako zdroje DNA pro molekulárně genetickou analýzu 

původní suché kapky z novorozeneckého screeningu a tím simulovaly možný průběh druhého stupně 

NS. Studie z Nového Zélandu analyzovala 603 randomizovaných suchých kapek z NS pomocí PCR, 

ligázové reakce a sekvenace139. Studie z Německa po dobu 5 týdnů zavedla simultánní dvoustupňový 

screening CAH s jednostupňovým screenigem CAH a opakováním odběrů při nejasně zvýšené 

hladina 17-OHP19.  

Předpokladem druhého stupně screeningu je analýza DNA přímo z původní suché kapky. 

Tento postup přináší úskalí v podobě velmi malé koncentrace a menší kvality DNA izolované ze suché 

kapky. Na rozdíl od jiných studií zaměřených na detekci jednotlivých mutací, jsme se vzhledem ke 
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kvalitě a množství DNA a popsané možnosti alelické exkluze17 při specifickém PCR snažili zavést 

postup detekce jedné zdravé alely genu CYP21A2, která je dostatečná pro zachování normálního 

vývoje jedince.  

Hypotézou této práce je, zda genetické analýzy genu CYP21A2 povede ke zlepšení 

parametrů screeningu (zvýšení pozitivní prediktivní hodnoty a snížení četnosti falešné pozitivity). Další 

hypotézou je objasnění, zda hladina zvýšení 17-OHP v prvním stupni screeningu může kromě již dříve 

známých faktorů souviset také s nosičstvím mutace pro CAH a nebo množstvím pseudogenu.  

 

2.2. Cíl studie 

(1) Genetická analýza vzorků s nejasně zvýšenou hladinou 17-OHP k posouzení využití tohoto 

postupu v druhém stupni novorozeneckého screeningu CAH. 

(2) Prokázat souvislost mezi nosičstvím mutace pro klasickou formu CAH či homozygotní mutací pro 

neklasickou a SV formu CAH a mírně zvýšenou hladinou 17-OHP. 

(3) Prokázat souvislost mezi množství pseudogenu (více kopií pseudogenu) a mírně zvýšenou 

hladinou 17-OHP. 

2.3. Vzorky 

V období od ledna 2007 do prosince 2009 bylo v Laboratoři novorozeneckého screeningu FN 

Královské Vinohrady vyšetřeno celkem 230 813 novorozeneckých kartiček se suchou kapkou krve, 

což představuje dvě třetiny vyšetřených v ČR. Hladiny 17-OHP byly měřeny pomocí fluoroimunoeseje 

kitem AutoDELFIA, Neonatal 17-OH-progesterone kit B015 do září 2009, poté kitem B024 (Perkin-

Elmer, Turku, Finland). U celkem 1072 novorozenců byla identifikována mírně zvýšená hladina 17-

OHP. Hladina 17-OHP dosahovala v prvním kole NS pásma „šedé zóny“, konkrétní hodnoty cut-off 

koncentrace 17-OHP se pohybovaly v rozmezí 20 - 200 nmol/l v závislosti na porodní hmotnosti a 

době odběru novorozeneckého screeningu. Porodní hmotnost pacientů s mírně zvýšenou hladinou 

17-OHP kolísala v rozmezí 440 g až 4370 g, u 377 pacientů byla váha nižší než 2500 g. Jiné faktory 

ovlivňující hladinu 17-OHP (gestační stáří, hypoxie, infekce, krvácení atd.) nebyly zaznamenány a 

vzhledem k anonymitě výzkumu je nebylo možné zpětně dohledat. V dalších opakovaných odběrech 

hladina 17-OHP poklesla do jasné negativity. Tím nebylo potvrzeno podezření na CAH a výsledek 
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screeningu byl tedy negativní. Vzorky byly zaslepeny a bylo vybráno prvních 753 suchých kapek, u 

kterých byla provedena genetická analýza genu CYP21A2. Dále jsme použili suché kapky krve od 70 

probandů se známým genotypem CAH a 181 vzorků od zdravých dětí jako pozitivní a negativní 

kontroly. Do molekulárně genetické analýzy byla zahrnuta přímá sekvenace celého genu CYP21A2, 

fragmentová analýza, real-time PCR kvantifikace a MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification).  

 

2.4. Genetická analýza 

2.4.1. Izolace DNA 

DNA suchých kapek byla izolována z terčíku suché kapky o velikosti  20 mm2 pomocí QIAmp 

DNA Micro Kit (Qiagen, Hilden, Germany) dle instrukcí výrobce. Průměrné množství DNA bylo 300 

kopií humánního geonomu na mikrolitr. Koncentrace DNA byla ověřena pomocí kvantifikace 

albuminového genu real-time PCR metodou. Izolace DNA ze suchých kapek využívá nosičovou RNA, 

jejichž použití umožňuje zvýšené vychytávání DNA na izolační membránu, nicméně zabraňuje 

spektrofotometrickému měření koncentrace DNA. DNA zdravých dětí byla izolovaná rutinní vysolovací 

metodou z plné krve. Koncentrace DNA byla měřena spektrofotometricky.  

K provedení MLPA bylo zapotřebí získat vyšší koncentraci DNA, než byla koncentrace 

původně vyizolované DNA. Proto jsme zavedli postup šetrného vypařování a eliminace inhibitorů. 

Tímto postupem bylo možné získat DNA s vyšší koncentrací a lepší kvalitou, která byla vhodná 

k provedení MLPA.  

Všechny vybrané vzorky s nejasně zvýšenou hladinou 17-OHP (753 vzorků) a 70 kontrolních 

vzorků se známým genotypem CAH bylo analyzováno pomocí přímé sekvenace genu CYP21A2. Dále 

byla použita dvoubarevná real-time kvantifikační analýza a fragmentová analýza k potvrzení 

přítomnosti genu CYP21A2. Vybrané vzorky byly analyzovány pomocí MLPA. 
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2.4.2. Analýza bodových mutací přímou sekvenací 

Gen CYP21A2 byl amplifikován pomocí specifického dvoukolového nested PCR. Všechny 

primery využívaly rozdílu v sekvenci mezi genem a pseudogenem. Vnější primery užité pro amplifikaci 

měly sekvenci CAH-F-G12 (5´-GGACACTATTGCCTGCACAGT-3´) a CAH-R-G-2 (5´-

GAGTTGATTTATTGGCTGGAAAGGG-3´). Vnitřní primery použité k amplifikaci měly sekvenci CAH-

F-G-21 (5´-CTTGCTTCTTGATGGGTGATC-3´) a ME 0066 (5´-CCTCAATCCTCTGCAGCG-3´)16. 

Amplifikovaný fragment byl dlouhý 3,4 kb. Pro lepší specificitu PCR reakce byla k amplifikaci použita 

HotStarTaq polymeráza (Qiagen, Hilden, Germany) místo původně zamýšlené Long Range 

polymerázy (Qiagen, Hilden, Germany). HotStarTaq polymeráza postrádá proofreading aktivitu, čili je 

pro specifické PCR vhodnější.  

V prvním kole PCR s vnějšími primery reakční směs obsahovala 2 µl DNA, 2 µl 10x pufru 

s 15 mM MgCl2, 0,8 µl dNTPs (5 mM každý), 2,5 µl vnějších primerů (4 µM), 4 µl  5x Q-solution, 8,5 µl 

vody a 1 jednotku HotStarTaq polymerázy. Celkový objem reakční směsi činil 20 µl. Po prvním kole 

PCR byla směs s amplifikovanou DNA naředěna 90 µl vody. V druhém kole byla reakční směs 

identická s výjimkou použití vnitřních primerů a naředěné DNA z prvního kola. PCR program byl 

identický v obou kolech. PCR program měl celkem 45 cyklů, syntéza DNA v každém cyklu byla 

vzhledem k délce fragmentu 5 minut. Program amplifikace v 1. i 2. kole je shrnut v tabulce 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7. Program PCR prvního a druhého kola amplifikace genu CYP21A2 

 

Fáze cyklu Počet cyklů Teplota (°C) Čas Touchdown 

Iniciální 

denaturace 1 95 15 min  

Denaturace 15 94 30 sec  

Hybridizace  66 > 60 30 sec -0,4°C/cyklus 

Elongace  72 5 min  

Denaturace 30 94 15 sec  

Hybridizace  60 30 sec  

Elongace  72 5 min  
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Pomocí gelové elektroforézy na 1% agaróze v TBE pufru byla ověřena amplifikace genu 

CYP21A2. Amplifikovaný produkt PCR reakce byl poté přečištěn kitem Agancourt AMPure PCR 

purification kit (Beckman Coulter, CA, USA) dle instrukcí výrobce a analyzován setem sekvenačních  

reakcí. Každý vzorek byl rozdělen do 12-ti obousměrných sekvenačních reakcí tak, aby se jednotlivé 

fragmenty překrývaly a bylo možné zhodnotit celý gen včetně intronů. Sekvenační primery byly již 

dříve publikovány (Keen-Kim et al16). Sekvenační směs obsahovala kromě zmíněných primerů - 2,5 µl 

každý (2,5 µM) a DNA (2 µl) také 0,5 µl BigDye Terminator 3.1 (Applied Biosystems, Warrington, UK), 

1,75 µl 5x sequencing puffer  (Applied Biosystems, Warrington, UK) a 3,25 µl vody. Produkty 

sekvenační reakce byly přečištěny pomoci Agancourt CleanSeq kit (Beckman Coulter, CA, USA). 

Kapilární elektroforéza proběhla na přístroji ABI 3130xl (Applied Biosystems, Warrington, UK). 

Srovnáním referenční sekvence genu CYP21A2 a výsledku kapilární elektroforézy programem 

Mutation Surveyor software verze 3.24 (SoftGenetics, PA, USA) jsme zjistili bodové mutace a 

polymorfismy, které se u daného pacienta v genu CYP21A2 vyskytovaly.  

 

2.4.3. Analýza přítomnosti genu a jeho pseudogenu 

Sekvenace celého genu CYP21A2 se u části vzorku nezdařila nejspíše kvůli nízkému 

množství a špatné kvalitě DNA ze suchých kapek. K další detekci genu a tedy vyloučení možnosti 

přítomnosti homozygotní formy velké přestavby byly použity dvě metody, které využívají sekvenčního 

rozdílu ve 3. exonu (8 bp delece) genu CYP21A2 a pseudogenu CYP21A1P. Primery užité pro obě 

metody byly již také publikovány (Krone et al18) a měly sekvenci Delta R (5´-

CCTGCAGACAAGCTGGTGTC-3´) a  Delta F-N (5´-CACAGAACTCCTGGGTCAGC-3´).  

 

Fragmentová analýza 

Fragmentová analýza je založena na detekci dvou různě dlouhých fragmentů, amplifikovaných 

pomocí fluorescenčně značeného primeru, pomocí kapilární elektroforézy. Fragmenty pro gen a 

pseudogen se lišily svoji délkou, úsek mezi primery pro gen je o 8 bp delší než pro pseudogen. 

Reakční směs k provedení fragmentové analýzy obsahovala 2 µl DNA, 2,25 µl vody, 0,75 µl 10x pufru 

s 15 mM MgCl2, 0,3 µl dNTPs (5 mM každý), 0,5 µl směsi primerů (4 µM), 1,5 µl 5x Q-solution a 1 
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jednotku HotStarTaq polymerázy (Qiagen, Hilden, Germany). Reakční směs měla tedy celkový objem 

7,5 µl. Program amplifikace DNA s navázáním fluorescenčně značeného primeru je uveden v tabulce 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8. Program amplifikace fragmentů genu a pseudogenu  

 

Po dokončení amplifikace byla k identifikaci fragmentů (gen 211 bp, pseudogen 203 bp) a 

kontroly jejich délky přidána k produktu reakce také standardizovaná kontrola v podobě GeneScan™ -

 500 LIZ® Size Standard (Applied Biosystems, Warrington, UK). GeneScan™ - 500 LIZ obsahuje 

fluorescenčně značené fragmenty v 16-ti délkách v rozmezí 35 - 500 bp. Fragmenty byly detekovány 

pomocí přístroje ABI 3130xl (Applied Biosystems, Warrington, UK). Výsledky byly zpracovány pomocí 

programu Gene Mapper software verze 3.0 (Applied Biosystems, Warrington, UK).  

 

Real-time PCR kvantifikace 

Real-time PCR kvantifikace je založena na detekci amplifikovaných úseků genu a pseudogenu 

pomocí dvou značených sond (VIC sonda 5´-VIC-CGTTGGTCTCTGC-3´ pro pseudogen CYP21A1P 

a FAM sonda 5´-FAMCTTGGGAGACTACT-3´ pro gen CYP21A2), které nasedají v oblasti 8 bp 

delece ve 3. exonu19. Reakční směs pro provedení real-time PCR obsahovala 7,5 µl DNA, 5,93 µl  

vody, 15,0 µl Quantitet Master Mix 2x (Qiagen, Hilden, Germany), 0,675 µl primeru Delta-R (20 µM), 

0,225 µl primeru Delta-F (20 µM), 0,225 µl sondy FAM (20 µM) a 0,450 µl sondy VIC (20 µM). Celkový 

objem reakce byl 30 µl. Směs byla pipetována po 10 µl v triplikátu do 384 jamkové destičky. Jako 

standard byla použita DNA zdravého jedince v koncentraci 100 000 kopií na mikrolitr. Vzorek byl 

ředěn v sestupné řadě od ¼ (25 000 kopií na mikrolitr) do koncentrace 1/1024 (97 kopií na mikrolitr), 

Fáze cyklu Počet cyklů Teplota (°C) Čas 

Iniciální denaturace 1 95 10 min 

Denaturace  35 94 40 sec 

Hybridizace   53 45 sec 

Elongace   72 1 min 

Finální extenze 1 72 4 min 
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dále jako pozitivní kontrola byla použita DNA pacienta s homozygotní velkou delecí a velkou delecí 

v heterozygotní formě. Real-time bylo provedeno na přístroji LightCycler® 480 Real-time PCR System 

(Roche, Indianapolis, USA). Program real-time PCR je uveden v tabulce 9.  

 

 

 

 

 

Tabulka 9. Program real-time PCR  

 

V případě homozygotní delece genu CYP21A2 byla detekována pouze sonda, která se váže 

na pseudogen. V případě chybění pseudogenu byla nalezena sonda odpovídající pouze genu. 

Pomocí srovnání množství fragmentů a signálu sondy odpovídající genu a pseudogenu je možné určit 

poměr genu a pseudogenu tzv. copy number ratio, které může poukazovat na možné heterozygoty 

pro velkou deleci nebo konverzi.  

K ověření správnosti metody byl postup uplatněn také u 181 vzorků zdravých dětí a u 70 

suchých kapek se známým genotypem CAH. 

 

2.4.4. Analýza velkých přestaveb – MLPA 

 MLPA metoda (SALSA MLPA KIT P050-B2 CAH, MRC-Holland) je schopná zjistit deleci 

celých exonů v genu CYP21A2 pomocí fluorescenčně značených sond. V mixu je celkem 37 sond, 

které značí exony 1, 3, 4, 5, 6 a 8 v genu CYP21A2 a také okolní geny včetně pseudogenu. Pomocí 

kapilární elektroforézy jsou jednotlivé sondy identifikovány. Výška signálu je závislá na počtu kopií 

úseku pod sondou. Heterozygot pro deleci exonu je patrný jako 30 - 50 % redukce daného signálu. 

MLPA  byla prováděna u vzorků, u kterých se nezdařila amplifikace genu, u podezření na možnou 

deleci nebo konverzi z fragmentové analýzy a real-time PCR kvantifikace nebo u homozygotů pro 

bodovou mutaci. U vzorků s nalezenou bodovou mutací metoda objasní, zda se jedná opravdu o 

Fáze cyklu Počet cyklů Teplota (°C) Čas 

Iniciální denaturace 1 95 15 min 

Denaturace  45 94 15 sec 

Hybridizace 

+Elongace  60 1 min 
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homozygoty pro bodovou mutaci nebo jedna alela nese velkou deleci, a proto se v PCR 

neamplifikovala.  

MLPA reakce byly připravena dle instrukcí výrobce. Do reakce byla užitá koncentrovaná DNA. 

Výsledky MLPA byly hodnoceny pomocí Gene Mapper software, verze 3.0 (Applied Biosystems, 

Warrington, UK). 

 

2.4.5. Ověření významu nových variant pomocí programu SIFT, Mutation taster a PolyPhen-2 

Během přímé sekvenace genu CYP21A2 bylo nalezeno několik nových jednonukleotidových 

záměn (viz výsledky), které vedly ke změně aminokyseliny. Tyto varianty nebyly nalezeny ani 

v databázi mutací - Human gene mutation database (www.hgmd.cf.ac.uk) ani v databázi SNP - single 

nucleotide polymorphism (www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP) a jejich význam, zda by se mohlo 

jednat o mutaci či zda tato záměna je zcela nevýznamná, byl testován pomocí predikčních programů 

SIFT (www.sift-dna.org), Mutation taster (www.mutationtaster.org) a PolyPhen-2 

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2). Jako referenční sekvence genu CYP21A2 byla použita 

sekvence NC_000006.11 (www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1589#reference-sequences).  

K úplnému objasnění významu nalezených variant by bylo zapotřebí provést funkční analýzu. 

Funkční analýza je ovšem finančně nákladná a její provedení nebylo cílem studie.  

 

2.5. Výsledky 

2.5.1. Suché kapky se známým genotypem 

 Bylo izolováno 70 suchých kapek se známým genotypem. U všech proběhlo dvoukolové 

nested PCR. U 16 vzorků se PCR nezdařilo. Pomocí fragmentové analýzy a real-time PCR 

kvantifikace byly u 6 z 16 neamplifikovaných vzorků zjištěny pouze fragmenty a signály sondy 

odpovídající pseudogenu a tedy chybění funkční kopie genu CYP21A2. U dalších 10 vzorků se PCR 

nezdařilo v důsledku velmi nízké koncentrace DNA.  

U 54 vzorků byl pomocí PCR reakce nalezen gen CYP21A2. U těchto vzorků byla provedena 

sekvenační analýza a srovnání dat s referenční sekvencí. Byly nalezeny všechny bodové mutace, 
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které byly u kapek známé. U 11 vzorků, dle známého genotypu, byly kombinace bodové mutace a 

velké delece. V sekvenační analýze jsme bodové mutace u těchto vzorků viděli jako homozygotní. U 

těchto vzorků byla provedena MLPA metoda k identifikaci delece. U 7 vzorků jsme narazili na problém 

s alelickou exkluzí, která je nejspíše důsledkem nízké koncentrace DNA.  

  

2.5.2. Suché kapky s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP - sekvenace 

Izolováno bylo 753 suchých kapek s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP a s neznámým 

genotypem. U 701 (93 %) vzorků byla sekvenační analýza úspěšná. Bylo nalezeno celkem 

14 bodových mutací, z toho 8 vzorků neslo mutaci pro salt-wasting formu CAH (Q318X v 

heterozygotní formě), u 2 vzorků byla zjištěna mutace pro simple virilizing formu (I172N v 

heterozygotní formě) a 4 vzorky nesly mutaci pro nejlehčí formu CAH, tj. neklasickou formu (V281L,  

P453S, P482S, R224W). Dalších 7 vzorků neslo mutaci Q318X ve spojení s duplikací genu CYP21A2 

(6x duplikace genu na 1 alele, 1x duplikace genu na obou alelách), v tomto případě je mutace 

popisována jako varianta. Byla nalezena také jedna již dříve popsána jednonukleotidová varianta a 

9 dosud nepopsaných jednonukleotidových variant (7x heterozygotní varianta, 2x homozygotní 

varianta). U 52 vzorků se sekvenace nezdařila v důsledku malého množství DNA ze suchých kapek. 

Vzorky obsahující mutaci či varianty jsou spolu s hodnotami 17-OHP v NS shrnuty v tabulce 10.  
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Tabulka 10. Hladiny 17-OHP z prvního a následných odběrů u vzorků se zjištěnou mutací či variantou v genu CYP21A2 

Hodnota 17-OHP z NS První recall Druhý recall 
Forma CAH a zjištěná 

mutace či varianta 
Vzorek PH (g) 

Věk (D) 
17-OHP 
(mmol/l) 

Poměr 17-
OHP/cut-off 

Věk (D) 
17-OHP 
(mmol/l) 

Poměr 17-
OHP/cut-off 

Věk (D) 
17-OHP 
(mmol/l) 

Poměr 17-
OHP/cut-off 

Bez CAH           

p115 2540 3 164,4 4,11 8 25,5 0,64     

p142 2510 3 40,8 1,02 14 20,6 0,52     

p193 2065 3 83,6 1,67 16 20,7 0,69     

p376 2660 3 47,5 1,19 16 23,1 0,77     

p577 3200 3 41,8 1,05 10 36,3 1,21 35 25,5 0,85 

p610 3000 3 56,9 1,42 14 25,8 0,86     

Heterozygoti pro p.Q318X 
s duplikací genu CYP21A2  

p626 2200 3 54 1,08 20 15,6 0,52     

CAH – salt wasting forma 

          

p204 2100 3 59,1 1,18 31 36,5 1,22 55 29,7 0,99 

p214 2410 3 77,9 1,56 12 28 0,93     

p276 2270 3 57,2 1,15 24 7 0,23     
p24 2510 3 81,5 1,63 28 107 3,57 38 22,8 0,76 

p310 2100 3 50,1 1 N 12,7 0,42     

p511 1145 3 321 2,14 14 44,2 0,55     

p635 2950 3 45,6 1,14 30 32 1,07 48 19,3 0,64 

Heterozygoti pro mutaci 
p.Q318X 

p714 3170 2 25,5 1,11 33 10,8 0,72     
CAH – simple virilizing 

forma           
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p82 2120 3 103 2,06 14 31,3 1,04       Heterozygoti pro mutaci  
p.I172N  p153 2520 3 86,4 2,16 12 28,7 0,96     

CAH – neklasická forma 

          

p.V281L p180 3390 3 53,1 1,33 31 29 0,97     
p.P453S p244 3330 3 60,2 1,51 20 28,3 0,94     
p.P482S p450 2860 3 62,6 1,57 13 24 0,8     

Heterozygoti 

p.R224W p764 3360 3 50 1,25 16 48 1,6 31 23 0,77 

Nové varianty 

          

p.A329T p254 2500 3 85,5 2,14 12 31,5 1,05       
p.G279R p408 2040 3 84 1,68 N 40,4 1,01     
p.S170N p518 2150 3 58,4 1,17 25 29,5 0,98     
p.I131V p566 2500 3 42,3 1,06 15 29,5 0,98     
p.L95F p668 2360 3 242 4,84 12 7,9 0,2     
p.E437K p733 2770 3 55 1,1 30 50 1,67 50 18 0,6 
p.A159V p747 2540 3 75 1,5 12 14 0,47       

Heterozygoti 

      

p.P401S p90 2006 3 55,2 1,1 49 9,2 0,31       
Homozygoti 

p.G381D p529 2400 3 78,5 1,57 14 54,8 1,82 30 21,5 0,72 
Vysvětlivky: N, není k dipozici; D,den; g, gramy          
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2.5.3. Suché kapky s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP - detekce genu a pseudogenu 

Pomocí fragmentové analýzy a real-time PCR kvantifikace byla ověřena přítomnost genu i u 

vzorků, kde se celogenová sekvenace nezdařila. Fragmentová analýza úspěšně proběhla 

u 737 vzorků (97,2 %), real-time PCR kvantifikace se zdařila u 749 (99,4 %) vzorků. Korelace mezi 

zjištěnými kvantitami genu a pseudogenu v jednotlivých metodách byla r2 - 0,83.  

Obě metody byly úspěšné u 181 vzorků zdravé populace. U vzorků s neúspěšnou sekvenací 

byla pomocí těchto metod nalezena minimálně jedna kopie genu. Nejednalo se tedy o homozygoty pro 

velkou deleci nebo konverzi.  

Pomocí poměru kopií genu a pseudogenu (tzv. copy number ratio, G/P) byly vzorky rozděleny 

do skupin. Ve skupině A bylo celkem 76 (11,2 %) vzorků s mírnou elevací 17-OHP a 11 (6,9 %) 

zdravých kontrol, které obsahovaly více kopií pseudogenu než genu (poměr G/P je 1<1). Poměr G/P 

1:1, tedy stejné množství genu a pseudogenu, byl charakteristický pro skupinu B, kde bylo zařazeno 

celkem 411 (61,0 %) vzorků s mírnou elevací 17-OHP a 107 (67,3 %) vzorků zdravých kontrol. U 

vzorků ve skupině C bylo nalezeno více kopií genu než pseudogenu (poměr G/P je 1>1), skupina 

obsahovala 165 (24,5 %) vzorků s mírnou elevací 17-OHP a 36 (22,6 %) zdravých kontrol. Skupina D 

obsahovala vzorky s chybějícím pseudogenem, celkem 22 (3,3 %) vzorků s mírnou elevací 17-OHP a 

5 (3,1 %) zdravých kontrol. Celkem 63 vzorků s mírnou elevací 17-OHP a  22 zdravých kontrol nebylo 

možné zařadit. Poměr mezi genem a pseudogenem byl ověřen pomocí MLPA u 137 vybraných 

vzorků. Výsledky jsou sumarizovány v tabulce 11 a obrázku 8 a 9.   

Rozložení poměrů genu a pseudogenu u skupiny s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP a 

zdravou kontrolou je velmi obdobné (chí-kvadrát test, P - 0,18). Podobné rozložení množství genu a 

pseudogenu bylo již dříve publikováno96, 157. 
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Tabulka 11. Rozdělení vzorků dle poměru kopií genu a pseudogenu, tzv. copy number ratio. 
Upraveno dle Malikova, J. et al, 2012, Genetic analysis of the CYP21A2 gene in neonatal dried blood 
spots from children with transiently elevated 17-hydroxyprogesterone. Clin Endocrinol (Oxf). 
 

 

 

Skupina 
Poměr kopií genu a 

pseudogenu 

Suché kapky se 

zvýšenou 

hladinou 

17-OHP 

Kontrolní 

skupina 

zdravých dětí 

Výsledky verifikované 

pomocí MLPA 

A 

méně kopií genu  

CYP21A2 než  

pseudogenu 

CYP21A1P 

(< 1:1) 

76 (11,2 %) 11 (6,9 %) 

MLPA provedena u 12 

vybraných vzorků: všechny 

obsahovaly jednu kopii genu 

a 3 kopie pseudogenu. 

B 

stejný počet kopií 

genu CYP21A2 jako 

pseudogenu 

CYP21A1P 

(2:2 nebo 1:1) 

411 (61,0 %) 107 (67,3 %) 

MLPA provedena u 64 

vzorků: 63 vzorků obsahovalo 

dvě kopie genu a dvě kopie 

pseudogenu, jeden vzorek 

obsahoval jednu kopii genu a 

jednu kopii pseudogenu. 

C 

více kopií genu 

CYP21A2 než  

pseudogenu 

(> 1:1) 

165 (24,5 %) 36 (22,6 %) 

MLPA provedena u 24 

vzorků, všechny měly dvě 

kopie genu a jednu kopii 

pseudogenu. 

D 

přítomný pouze gen 

CYP21A2 , 

pseudogen není 

detekován 

22 (3,3 %) 5 (3,1 %) 

MLPA provedena u 8 vzorků, 

žádný neobsahoval 

pseudogen. 

 
vzorky zařazené do 

skupin 
674 (100 %) 159 (100 %)  

Nezařazené vzorky (pro 

diskrepanci výsledků použitých 

metod) 

63 22 

MLPA provedena u 29 

vzorků: 26 vzorků by spadalo 

do skupiny B, 2 vzorky do 

skupiny A a 1 vzorek do 

skupiny C. 
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Obrázek 8 a 9. Grafické znázornění poměrů genu a pseudogenu (copy number ratio) ve skupině 
suchých kapek s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP (obrázek 8) a v kontrolní skupině (obrázek 9). 
Upraveno dle Malikova, J. et al, 2012, Genetic analysis of the CYP21A2 gene in neonatal dried blood 
spots from children with transiently elevated 17-hydroxyprogesterone. Clin Endocrinol (Oxf). 
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2.5.4. Funkční korelace nově nalezených variant 

Přímá sekvenace se zdařila u 701 vzorků. Jeden vzorek nesl již popsanou jednonukleotidovou 

záměnu, u které byl pomocí funkční studie vyloučen vliv na funkci proteinu158. U celkem devíti vzorků 

byly nalezeny dosud nepopsané jednonukleotidové záměny, dvě z těchto záměn byly dokonce 

v homozygotní formě. Všech devět záměn bylo analyzováno predikčními programy (SIFT, PolyPhen-

2, MutationTaster).  

Jednonukleotidových variant v heterozygotní formě se změnou aminokyseliny bylo 

detekováno sedm. U varianty p.E437K byl předikován efekt na funkci proteinu ve všech programech. 

U dalších 2 vzorků (p.I131V, p.A159V) byla možnost mutace predikována jen programem PolyPhen-2, 

další dva programy určily variantu jako polymorfismus. Zbylé 4 heterozygotních varianty byly určeny 

jako polymorfismus.  

Homozygotní varianty byly nalezeny u dvou vzorků. Jednonuleotidová záměna se změnou 

aminokyseliny (p.P401S) byla jasně určena jako mutace ve všech programech. Dle záznamů ze 

screeningu hladina 17-OHP v první kapce dosahovala hodnot 55,2 mmol/l, ve druhém kontrolním 

vzorku hladina 17-OHP byla již v normálním rozmezí. Korelace s fenotypem vzhledem k anonymitě 

studie není známá. U homozygotní varianty (p.G381D) nebyl negativní efekt na funkci proteinu 

predikován žádným použitým programem. Hladina 17-OHP měřená v prvním stupni NS byla 

78,5 mmol/l, postupně poklesla do rozmezí normálních hodnot (21,5 mmol/l) při třetím měření. 

Fenotyp pacienta taktéž není k dispozici.  

 Varianta Vzorek SIFT PolyPhen-2 MutationTaster 

p.A329T p254 polymorfismus polymorfismus polymorfismus 

p.G279R p408 polymorfismus polymorfismus polymorfismus 

p.S170N p518 polymorfismus polymorfismus polymorfismus 

p.I131V p566 polymorfismus možná mutace polymorfismus 

p.L95F p668 polymorfismus polymorfismus polymorfismus 

p.E437K p733 mutace mutace mutace 

Heterozygotní 

varianty 

p.A159V p747 polymorfismus možná mutace polymorfismus 

p.P401S p90 mutace mutace mutace Homozygotní 

varianty p.G381D p529 polymorfismus polymorfismus polymorfismus 

 

Tabulka 12: Výsledy predikce jednotlivých variant dle programu SIFT, PolyPhen-2 a Mutation Taster 
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2.6. Diskuze 

Vysoká četnost falešné pozitivity při stanovení 17-OHP ze suché kapky vedla řadu autorů 

k úvahám o využití genetického screeningu CAH. Kromě již zmiňovaných studií z Nového Zélandu či 

Německa19, 139, byla publikována celá řada studií využívající genetické metody k stanovení genotypu 

CAH v rámci její konfirmace. Většina studií se zaměřila na stanovení 12 nejčastějších mutací, které 

tvoří cca 95 % deficitu 21-hydroxylázy6, 16-18. K tomu účelu využívaly řady metod jako minisequencing 

reakce, ligázové řetězové reakce, alelově specifické PCR, real-time PCR. Kromě studií z Německa a 

Nového Zélandu využívaly však ostatní studie jako zdroj DNA plnou krev. Proto většina jejich postupů 

není použitelná v rámci druhého stupně NS.  

V úvaze o možnosti druhého stupně screeningu jsme vycházeli z faktu, že CAH je 

autozomálně recesivní onemocnění a k jeho vyloučení postačí detekce jedné funkční alely. Detekce 

12 nejčastějších mutací přináší úskalí v podobě detekce velkých konverzí a delecí. K jejich analýze se 

nyní využívá MLPA metoda, která je však u DNA ze suchých kapek komplikovaná. Dalším úskalím je 

více jak 98 % shoda v sekvenci genu a pseudogenu. Může tedy docházet k nechtěné detekci mutace 

v oblasti pseudogenu. Tyto úvahy nás vedly k přímé sekvenaci jako k metodě volby k detekci jedné 

funkční alely.  Stejnou metodu použil v roce 1998 Krone et al17 k detekci mutací u 91 pacientů s CAH 

pomocí přímé sekvenace v kombinaci s Southern blottem. Zdrojem DNA byla plná krev pacientů.  

V našem projektu byla k sekvenaci genu CYP21A2 využita HotStarTaq polymeráza na místo 

doporučované Long Range polymerázy s proofreading aktivitou16. Dále bylo použito nested PCR 

s primery specifickými pro gen. Oba tyto kroky měly zaručit vysokou specificitu amplifikace pro gen 

CYP21A2 a zamezit amplifikaci pseudogenu.  

U 21 vzorků byla nalezena bodová mutace v genu CYP21A2 odpovídající některé z forem 

CAH způsobené deficitem 21-hydroxylázy, u všech mutací se jednalo o nosičství. U 7 z 21 pacientů 

byla zjištěna mutace Q318X, která byla detekována společně s duplikací genu CYP21A2 v RCCX 

komplexu. V tomto případě je mutace brána jen jako varianta97, 138, 159.  

V rámci studie byla identifikovaná jedna již dříve popsána varianta (p.Ala265Val)158, která dle 

funkční studie neovlivňuje aktivitu 21-hydroxylázy. Dále bylo identifikováno 7 jednonukleotidových 

záměn v heterozygotní formě a 2 varianty v homozygotní konfiguraci. Dle predikčních programů 

(SIFT, PolyPhen-2, Mutation Taster) je varianta p.Pro401Ser s vysokou pravděpodobností mutací. Dle 
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jen mírně zvýšené hladiny 17-OHP a dle rychlého poklesu hladiny 17-OHP do pásma negativity lze 

usuzovat, že by se mohlo jednat o neklasickou formu CAH. K ověření hypotézy by bylo potřeba 

doplnění funkční studie.  

V rámci simulovaného dvoustupňového screeningu CAH by bylo vyřazeno celkem 699 (92,8 

%) vzorků z dalšího sledování. Druhým krokem screeningu by se pozitivní prediktivní hodnota zvýšila 

z 1,6 % na 24 % a četnost falešné pozitivity by klesla z 0,5 % na 0,03 %.  

Nevýhodou postupu genetické analýzy ze suchých kapek je malá výtěžnost DNA a tím 

ovlivněná následná analýza pomocí nested PCR a sekvenace. Z naší skupiny 753 pacientů nebyla 

analýza možná celkem u 52 (7 %) vzorků. Dle výsledků  fragmentové analýzy i real-time PCR všechny 

tyto vzorky gen CYP21A2 obsahovaly, nejednalo se tedy o homozygoty pro velkou deleci či konverzi. 

V reálné situaci by tyto děti musely podstoupit znovu odběr suché kapky.  

Stejně jako Krone et al17 jsme zaregistrovali případy preferenční amplifikace jedné alely 

během specifického PCR. Předpokládáme, že část je způsobená alelickou exkluzí při specifickém 

PCR. Na druhou stranu jsme u našich vzorků pozorovali zdravou alelu, jejíž přítomnost je pro potřeby 

screeningu plně dostatečná.  

Další nevýhodou novorozeneckého screeningu pomocí genetických metod je vysoká finanční 

nákladnost a také časově náročný postup (cca 16 hod). V naší studii analýza jednoho vzorku stála 

přibližně 80€.  

Real-time PCR a fragmentová analýza jsou metody určené k detekci přítomnosti genu 

CYP21A2. Jejich využití v rámci NS je velmi omezené jen na detekci genu a rychlého vyloučení 

možné homozygotní varianty velké delece či konverze. Pomocí těchto metod bylo možné zjistit tzv. 

copy number ratio. Copy numer ratio je vzájemný poměr genu a pseudogenu. Gen CYP21A2 je 

umístěn v RCCX komplexu v monomodulární až trimodulární formě96, 160, tzn. až tři kopie genu 

v komplexu. Námi zjištěné poměry mezi genem a pseudogenem odpovídají poměrům, které popsala 

Blanchong et al96. Copy number ratio se významně nelišilo mezi skupinou vzorků s mírně zvýšenou 

hladinou 17-OHP a zdravou kontrolou. Nelze tedy vysledovat souvislost mezi genovou náloží a mírně 

zvýšenou hladinou 17-OHP.  

MLPA je metodou volby při detekci delecí celých exonů a detekci chimerních genů161. Vybrané 

vzorky byly analyzovány touto metodu jednak k ověření počtu kopií genu u vzorků nesoucí mutací 
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Q318X a také k ověření copy number ratio. Je nutné podotknout, že metoda je taktéž velmi náročná 

jak finančně, tak technicky, a při nízké koncentrací DNA je její výpovědní hodnota snížená.  

V analyzované skupině 753 vzorků s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP nebyl nalezen genotyp 

odpovídající klasické formě CAH. U 17 pacientů bylo nalezeno nosičství mutace pro klasickou formu 

CAH. Prevalence nosičů pro SW a SV formu CAH v této skupině s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP 

je 1:50 (14/701), tzn. stejná jako uváděná prevalence nosičů pro SW a SV formu CAH v obecné 

populaci (1:54)2, 3.    

U 4 pacientů byla nalezena heterozygotní mutace odpovídající neklasické formě CAH, výskyt 

nosičů neklasické formy je tedy 1:175.  Zjištěná prevalence nosičů neodpovídá udávaným údajům o 

prevalenci NC CAH v obecné populaci, která je dle ESPE3 1:1000 v obecné populaci a až 1:100 

v některých etnických či náboženských skupinách.  

Cílem studie bylo také nalézt odpověď, zda mírně zvýšená hladina 17-OHP může kromě již 

zmíněných faktorů (stres, infekce, hypoxie, zkřížená reakce) souviset také se nosičstvím 

heterozygotní mutace pro klasickou formu CAH či s nosičstvím nebo s homozygotní mutací pro 

neklasickou formu CAH. V naší skupině jedinců s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP jsme nepotvrdili 

zvýšený výskyt nosičů mutací. Dle údajů z následných opakovaných odběrů hladina 17-OHP klesla u 

nosičů mutace max. do 2. kontrolního odběru do pásma jasné negativity, obdobně jako u jiných 

jedinců ze skupiny.  

 Hypotéza, zda zvýšená hladina 17-OHP může souviset se zvýšeným množstvím pseudogenu, 

tzn. copy number ratio <1:1 G/P, nebyla potvrzena. Copy number ratio nemá dle naší studie žádnou 

souvislost s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP. V porovnání se zdravou populací zde není patrný 

rozdíl v množství duplikací pseudogenu.  
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Závěr 

Vrozená adrenální hyperplazie způsobená deficitem 21-hydroxylázy je nejčastější poruchou 

syntézy steroidních hormonů. K detekci nejvážnější formy tohoto onemocnění byl zaveden 

novorozenecký screening.   

Novorozenecký screening CAH založený na detekci 17-OHP ze suché kapky krve má v naší 

studii senzitivitu 98 % a specificitu 99,5 %. Velkým problémem NS je vysoká falešná pozitivita (FPR 

0,51 %) a nízká pozitivní prediktivní hodnota (PPV 1,6 %). Byl zjištěn signifikantní rozdíl v těchto 

parametrech mezi skupinou dětí s nízkou porodní hmotností (pod 2500 g), kdy hodnoty jsou PPV 0,20 

% a FPR 3,79 %, a skupinou dětí s normální porodní hmotností (PPV 3,10 % a FPR 0,26 %). Tyto 

rozdíly nejspíše souvisí se zvýšenou stresovou zátěží u dětí s nízkou porodní hmotností spojenou s 

možným infektem, předčasným porodem, hypoxií a dalšími faktory. 

Zavedením druhého stupně novorozeneckého screeningu na podkladě genetické analýzy 

genu CYP21A2 by PPV stoupla ze 1,6 % na 24 % a četnost falešné pozitivity by klesla z 0,5 % na 

0,03 %. Celkem 92,8 % dětí s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP by bylo vyřazeno z dalšího testování. 

Během studie nebyla prokázána souvislost mezi zvýšeným výskytem nosičů mutace v genu 

CYP21A2 či nález homozygotní mutace pro NC  CAH ve skupině dětí s mírně zvýšenou hladinou 17-

OHP. Taktéž nebyl prokázán vztah mezi zvýšenou náloži pseudogenu CYP21A1P a hladinou 17-

OHP.  

Ačkoliv by dvoustupňový screening CAH na podkladě genetických metod mohl vyloučit CAH u 

92,8% dětí s mírně zvýšenou hladinou 17-OHP a tyto děti by mohli být vyloučeny z dalšího testování, 

je v tomto stádiu provedení metodiky velmi časově a finančně náročné.  

 

 



 

Disertační práce  

 
 

 

 

71 
 

 

Conclusion 

 

Congenital adrenal hyperplasia caused by 21-hydroxylasa deficiency is the most common 

disorder which impairs synthesis of steroid hormones. The neonatal screening for CAH was 

established to detect the most severe types of this disorder.  

The neonatal screening for CAH based on the detection of the 17-OHP level from dried blood 

spots has sensitivity 98 % and specificity 99.5 % in our study. The great problem of the NS is a low 

predictive positive value (PPV 1.6 %) and a high false positive rate (FPR 0.51). The significant 

differences among these parameters were observed in a group of the newborns with low birth weight 

(less than 2500g), when the PPV was 0.20% and FPR 3.74%, and in a group of newborns with normal 

birth weight (PPV 3.10 % a FPR 0.26 %).These differences are probably caused by higher stress 

reactions associated with possible infections, preterm delivery, hypoxia in newborns with low birth 

weigh.  

Introduction of the second tier screening for CAH based on the genetic analysis of the 

CYP21A2 gene would be increased PPV from 1.6 % to 24 % and FPR would be decreased from 0.5 

% to 0.03 %. And about 92.8 % of newborns with transiently elevated levels of 17-OHP would be 

excluded from further testing.  

The study has not demonstrated the link between the increased mutation carriers in the 

CYP21A2 gene or the presence of homozygous mutations for NC CAH and moderately elevated 17-

OHP level. Also the relationships between the increased number of the CYP21A1P copies and the 

levels of the 17-OHP has not been observed.  

Although CAH caused by 21-hydroxylase deficiency could be genetically excluded in 92 % of 

the genotyped subjects that had transiently elevated 17-OHP, the performance of the tests is 

expensive and time consuming in comparison with the current practice of repeated measurements of 

17-OHP. 
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