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Abstrakt 

Diplomová práce se z velké části zaměřuje na zjišťování dosud neobjasněných příčin 

patologických fenotypových projevů pacientů, u kterých klasickou cytogenetickou metodou 

nebyly prokázány žádné změny v genetickém materiálu. U všech vzorků byla použita čipová 

metoda array-CGH (komparativní genomová hybridizace na čipech), která detekuje aberantní 

místa bez předešlé znalosti jejich umístění v genomu. V některých případech byla metoda 

použita k ověření nebo upřesnění nálezu, který byl detekován již během předchozího 

genetického laboratorního vyšetření. Vyšetření pacientů touto metodou bylo provedeno 

v akreditované genetické laboratoři GENvia, s.r.o., v roce 2013 a částečně i v roce 2014. 

Teoretická část práce probírá úlohu klasického cytogenetického vyšetření a jeho diagnostické 

možnosti. Dále je zde popsán základní princip metody array-CGH a její využití v prenatální a 

postnatální diagnostice. Praktická část práce uvádí výsledky všech skupin vyšetřených 

pacientů. Převážně se však soustředí na pacienty v dětském věku, u kterých byl detekován 

nález související s jejich klinickými projevy. Veškeré patologické výsledky byly ověřeny 

další metodou pro konkrétní nález. Některé nálezy byly ověřeny metodou FISH 

(fluorescenční in situ hybridizace), jiný způsob ověření nálezů je vysvětlen. Celkem bylo 

nalezeno 8 patologií u pacientů do 12 let, kterým jsou v diskuzi věnovány jednotlivé 

kazuistiky, uvádějící informace potřebné pro porovnání s literárními údaji. 
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Array-CGH, cytogenetické vyšetření, FISH, karyotyp, mentální retardace, postnatální 

vyšetření, prenatální vyšetření 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The thesis focuses mostly on discovering unrevealed causes of pathologic phenotype 

symptoms of patients with whom no pathologic changes in genetic material were detected by 

common cytogenetic methods. All samples were examined by a chip method array-CGH 

(comparative genomic hybridization) which detects aberrant spots without any knowledge of 

where they are located in the genome. In some cases the method was used to verify or specify 

the finding that was diagnosed during previous genetic testing. The patients were examined 

by this method in an accredited genetics laboratory GENvia, s.r.o. in 2013 and partly also in 

2014. The theoretical part of the thesis focuses on the role of the common cytogenetic method 

and its diagnostic use. I also describe the basic principle of the array-CGH method and its use 

in prenatal and postnatal diagnostics. The practical part of the thesis describes results of all 

examined patients. But mostly it focuses on pediatric patients where the diagnosis correlates 

with their clinical symptoms. All the results were verified by another method used for the 

particular diagnosis. Some results were verified by FISH (fluorescence in situ hybridization) 

method, other ways of the results verification are described as well. In total 8 pathologic 

findings were discovered in patients up to 12 years of age. These are described in particular 

cases interpretation where are also give information needed for comparison with literature 

references. 
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1. Úvod 

V praxi klinické genetiky je mnohdy složité určit diagnózu u těch pacientů, kteří 

vykazují známky variability od normálního fenotypu, a u kterých již byla provedena 

cytogenetická a/nebo molekulární vyšetření, kterými byl zjištěn normální genetický profil. 

Přesné stanovení diagnózy je pro budoucí prognózu těchto pacientů však často kauzální. 

Metoda array-CGH (array-comparative genomic hybridization – komparativní genomová 

hybridizace na čipech) poskytuje inovativní postup při odhalování nebalancovaných změn 

v genomech pacientů, které korelují s jejich fenotypovými projevy. Zajišťuje celogenomový 

screening s vysokou rozlišovací schopností, při čemž kultivace buněk není potřeba. Tyto 

vlastnosti jsou v praxi využívány a pomáhají detekovat aberantní místa, ve kterých došlo 

k deleci nebo amplifikaci genetického materiálu. Umístění těchto mutací v genomu není 

předem známo. Metoda array-CGH tak posouvá cytogenetickou diagnostiku na molekulární 

úroveň. 

Předkládaná práce se v literárním přehledu snaží vysvětlit možnosti klasické 

konvenční cytogenetiky a její nedostatky při detekci mikrodelečních a mikroduplikačních 

změn. Dále jsou zde uvedeny indikace pro provedení postnatálního a prenatální vyšetření. V 

literárním přehledu je také představen pojem a možnosti interpretace CNV (copy number 

variation – změny počtu kopií), které jsou v některých případech přímo asociovány s určitými 

genetickými poruchami. Nemalá část je věnována popisu mentálních retardací, vzhledem 

k tomu, že u dětských pacientů s patogenním nálezem se právě tento fenotypový projev často 

vyskytuje. V neposlední řadě jsou zde uvedeny možnosti využití metody array-CGH v 

klinické genetice, a také nepochybný důkaz faktu, že díky rozšířenému použití celogenomové 

analýzy touto metodou vede ke stále většímu počtu zachycených mikrodelečních a 

mikroduplikačních syndromů.  

U všech pacientů (indikovaných pro metodu array-CGH) byl v rámci předchozí 

laboratorní diagnostiky vyšetřen karyotyp, který byl vyhodnocen jako negativní, nebo byla 

zachycena aberace určitého chromozomálního úseku. Cílem metodické části je pomocí 

metody array-CGH odhalit patogenní duplikace/delece u pacientů s normálním karyotypem, 

nebo upřesnit nález detekovaný klasickým cytogenetickým vyšetřením. Poté se práce 

zaměřuje na 8 patogenních nálezů u dětské skupiny pacientů. Jelikož byly získány lékařské 

zprávy k těmto jednotlivým případům, mohla jsem určit asociaci patogenního nálezu s jejich 

fenotypovými projevy. 
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2. Přehled literatury 

2.1 Klinická cytogenetika 

Úkolem klinické cytogenetiky je odhalení chromozomové odchylky (neboli aberace 

chromozomů), kterou může být odchylka od normálního počtu nebo struktury chromozomů 

(Kočárek et al. 2010). Studium chromozomů je aktivním biologickým oborem již od 19. 

Století (Hurd 2010). Klinická cytogenetika zahrnuje prenatální vyšetření (diagnostika 

materiálu, odebraného z plodu dosud nenarozeného) a postnatální vyšetření (vyšetření 

narozeného jedince). Další známou skupinu tvoří také preimplantační vyšetření, které je 

součástí reprodukční medicíny (Kočárek et al. 2010). Pro preimplantační vyšetření jsou však 

využívány molekulárně cytogenetické metody, mezi které patří FISH (fluorescent in situ 

hybridization – fluorescenční in situ hybridizace) a array-CGH (Hellani et al. 2008).  

Nezbytnou složkou genetického poradenství je mnohdy právě cytogenetické vyšetření, 

protože jeho hlavním zájmem jsou ty chromozomové aberace, které jsou zodpovědné za 

konkrétní chorobné stavy. I v dalších klinických oborech nachází klinická cytogenetika 

uplatnění, např. v onkologii. Více než 100 známých syndromů je způsobeno poruchou 

chromozomů. Chromozomální aberace nalézáme téměř u 1 % novorozených dětí a také u 

značného počtu (poloviny) spontánních potratů během 1. trimestru těhotenství (Kočárek et al. 

2010). 

Prostřednictvím cytogenetického vyšetření lze jednoduše získat pohled na karyotyp 

pacienta, jako prvotní náhled na možné chromozomální aberace, ze kterého lze u některých 

případů s jistotou určit klinický význam. Některé výsledky je nutno ověřit nebo upřesnit 

metodou, jejíž rozlišení a výpovědní hodnota jsou na vyšší úrovni. V posledních letech se 

velmi rychle rozvíjí odvětví cytogenetiky, které využívá molekulárně biologické metody, tedy 

molekulární cytogenetika. Ta obohacuje klasickou cytogenetickou analýzu o možnosti, které 

mohou hrát důležitou roli při závěrečné interpretaci výsledku.  
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2.1.1 Klinické projevy aberací chromozomů 

Fenotypové projevy různých chromozomových poruch mohou být závažné a jejich 

časná diagnostika je často klíčová. Mezi tyto projevy patří mentální retardace, poruchy 

psychické, růstové zpomalení nebo naopak nadprůměrně vysoká postava, kongenitální vady 

centrálního nervového systému a nervové činnosti, poškození vnitřních orgánů, abnormální 

rysy v obličeji (tzv. orofaciální stigmatizace), deformace lebky (mikrocefalie – výrazně malá 

velikost hlavy, nebo dolichocefalie – nápadně protažená hlava), polydaktylie (přítomnost 

nadpočetného prstu), syndaktylie (vrozený srůst prstů), poškození páteře (např. rozštěpy), 

reprodukční poruchy, potraty spontánního charakteru, imunitní poruchy, abnormální vývoj 

pohlavních žláz a genitálu. Existují však i další klinické projevy, které asociují 

s chromozomální odchylkou. Některé projevy mohou být značně variabilní a svému nositeli 

nemusí působit žádné obtíže. Na druhou stranu jiné projevy mohou v určité kombinaci být 

velmi charakteristické a mohou vykazovat známky určitého geneticky podmíněného 

syndromu (Kočárek et al. 2010, Nussbaum et al 2004). Ze studie, která porovnává 

cytogenetické nálezy u 835 pacientů s mentální retardací vyplývá, že nejčastějším nálezem je 

Downův syndrom (76 %). Další nálezy sestávají z aneuploidií pohlavních chromozomů, 

mikrodelecí, mikroduplikací, kruhových chromozomů, marker chromozomů a jiných 

abnormalit (Gardner et al. 2012).  

2.1.2 Indikace pro postnatální vyšetření  

V případě zřejmých abnormálních fenotypových znaků, jako je např. mentální či 

psychomotorická retardace, je vhodné provést cytogenetické vyšetření chromozomových 

aberací.  Stejně tak postupujeme i u pacientů s poruchou reprodukce. V těchto případech jsou 

při patologickém záchytu nejčastěji nacházeny aberace chromozomů, které jsou vrozené. 

Chromozomální aberace převážně získaného typu hledáme během onkocytogenetického 

vyšetření. Jedná se o aberace, které provázejí vznik, popř. progresi některých nádorových 

onemocnění. Další indikací pro vyšetření chromozomů je kontakt osoby s mutagenními 

látkami (či jinými genotoxickými faktory). Pro postnatální cytogenetické vyšetření se 

nejčastěji odebírají lymfocyty periferní krve, ale i fibroblasty, odebírané kožní biopsií 

(Kočárek et al. 2010). 
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2.1.3 Indikace pro prenatální invazivní vyšetření a jeho organizace 

Prenatální vyšetření chromozomů si klade za úkol odhalit abnormality plodu. Za více 

než 100 syndromů jsou zodpovědné právě aberace chromozomů a v mnoha případech jsou 

příčinou spontánních potratů (Kočárek et al. 2010). Častou a klasickou indikací pro prenatální 

diagnostiku je pokročilý věk matky, tj. věk vyšší než 35 let, jelikož riziko aberace 

chromozomů s věkem stoupá (Hájek et al. 2000). Úměrný růst tohoto rizika, vzhledem k věku 

matky, je způsoben kvůli vyšší pravděpodobnosti vzniku nondisjunkčních chromozomových 

vad, které jsou následkem poruchy rozchodu chromozomů během meiotického dělení 

(Kočárek et al. 2010). 

Dalšími indikacemi pro provedení prenatální diagnostiky jsou pozitivní výsledky 

biochemického či ultrazvukového screeningu plodu. Během biochemické diagnostiky, 

prováděné na základě vyšetření vzorku krve matky, se pozoruje hladina některých 

biochemických markerů, např. placentárních proteinů PAPP-A (Pregnancy Associated 

Plasma Protein A) a hCG (human Chorionic Gonadotrophin – lidský choriový 

gonadrotropin). Vyšetření proteinu PAPP-A je jedna z nejdůležitějších metod pro diagnostiku 

gravidit, u kterých existuje určité riziko výskytu chromozomální aberace u plodu do prvních 

dvou týdnů II. trimestru těhotenství. Jeho snížená hladina doprovází těhotenství, během 

kterého dochází k vývoji plodu s Downovým syndromem. Placentární protein hCG  je složen 

ze dvou podjednotek, přičemž diagnosticky důležitá je beta-podjednotka. Určování její 

hladiny je velmi důležité při screeningu chromozomálně podmíněných vad, ale také pro jiný 

patologický průběh gravidity (Hájek et al. 2000). Významnou funkci plní i ultrazvukové 

vyšetření, jelikož již v prvním trimestru těhotenství lze nalézt velké množství závažných 

vývojových vad, neocenitelné informace o plodové vodě a placentě. Jedná se o ideální období 

pro určení rizika aneuploidií, třebaže se měří šíjové projasnění (NT – nuchální translucence). 

V určité fázi těhotenství se pod kůží v nuchální oblasti vyskytuje vrstva tekutiny, jejíž 

množství je z dosud ne zcela objasněných příčin ovlivněno patologickými stavy plodu. Vyšší 

hodnota NT často provází syndromy a VVV (vrozené vývojové vady) plodu. Existuje její 

přímá korelace s výskytem chromozomálních vad, a tento vztah byl odvozen ze screeningové 

studie, která zahrnovala 97 127 těhotenství. Měření hodnot NT se tak považuje za spolehlivou 

metodu pro screening fetálních aneuploidií. Přesnost vyšetření je však v polovině druhého 

trimestru větší. Ve 20. týdnu těhotenství lze prostřednictvím ultrazvuku s různou 

pravděpodobností určit různé VVV. Například pravděpodobnost záchytu Downova syndromu 
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je 40 %, pro anencefalii (nepřítomnost mozku) je 99 %, ale pro autismus nebo mozkovou 

obrnu je 0 % (Calda 2007).  

Jednoznačnou indikací pro provedení prenatální invazivní diagnostiky je nález 

chromozomální aberace u jednoho z rodičů. Například gravidní žena, která je přenašečka 

balancovaných translokací chromozomů má zvýšené riziko chromozomální aberace pro plod. 

Stejně tak i nález chromozomálního mozaicismu u jednoho z rodičů (např. mozaika 

normálních buněk s buňkami s trizomií 21 zvyšuje pravděpodobnost Downova syndromu), je 

důvodem pro vyšetření plodu. Pokud jsou u potomka zjištěny aberace chromozomů a 

normální nález u rodičů, svědčí to pro aberace vzniklé de novo. Dále do této indikace patří 

výskyt opakovaných spontánních potratů, expozice jednoho z rodičů mutagenním zásahům 

zevního prostředí, nebo úspěšné otěhotnění u párů s nevysvětlitelnými poruchami reprodukce 

(Hájek et al. 2000). 

Pacientce, které se již z předchozí gravidity narodilo dítě s chromozomální aberací, 

popř. se syndromem chromozomové instability, je též doporučen prenatálně invazivní zákrok. 

Syndromy chromozomové instability, tedy syndromy se zvýšenou lomivostí chromozomů, 

jsou většinou autozomálně recesivně děděné syndromy, mezi které patří Fanconiho anémie a 

Bloomův syndrom. Indikace platí i pro případy, ve kterých se z předchozí gravidity narodilo 

dítě postižené vrozenými vývojovými vadami. Patří sem vady a anomálie: centrálního 

nervového systému, obličeje, krku, hrudníku, gastrointestinálního traktu, uropoetického 

systému a kostí (Hájek et al. 2000). 

Nelze vyloučit ani psychologickou indikaci za situace, kdy má těhotná žena obavy a 

strach, že by její plod mohl být závažně postižen. Pro tuto indikaci neexistují racionální 

důvody, ale pokud není přítomna žádná kontraindikace, lze prenatálním invazivním 

vyšetřením vyloučit jakékoli pochybnosti budoucí matky (Kočárek et al. 2010).  

Všechny výkony, které jsou součástí prenatální invazivní diagnostiky, se provádí za 

odborných podmínek a jsou závislé na časovém vymezení (Calda 2007). CVS (chorionic 

villus sampling - biopsie choriových klků) se provádí od 11. týdně těhotenství. Odběr je 

transabdominální (přes břišní stěnu, po aplikaci anestetika a za použití jehly) nebo 

transcervikální (za použití speciálního katétru). V obou případech je nutné monitorování 

ultrazvukem. Obvykle je odebráno kolem 20 mg tkáně. Zpracování choriových klků může být 

přímé nebo po kultivaci. Získáváme totiž rychle rostoucí kulturu buněk, jejichž kultivace je 

krátkodobá a tak umožňuje časnou diagnostiku monogenně dědičných vrozených vývojových 
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vad. Po izolaci DNA je možné provést molekulárně biologické nebo molekulárně 

cytogenetické metody. Riziko spontánního potratu je 0,5 - 1 % pro transabdominální CVS a   

2 - 4 % pro transcervikální CVS (Hájek et al. 2000). Odběr plodové vody (amniocentéza) je 

v rámci prenatální diagnostiky nejběžnější metodou. Jedná se o transabdominální punkci, 

pomocí jehly a za kontroly ultrazvukem. Amniocentézu je vhodné provádět od 16. týdne 

těhotenství, ale je možné provést zákrok již dříve (za cenu získání menšího množství tekutiny 

a s vyšším rizikem pro plod). Za normálních podmínek se odebírá 20 ml plodové vody a 

obecné riziko spontánního abortu je 0,5 - 1 %. Takto získaný materiál lze využít i pro     

DNA-diagnostiku. Nevýhodou je dlouhodobá kultivace, ale na druhou stranu vyšetření 

poskytuje kvalitní chromozomy (Calda 2007). Kordocentéza je přímý odběr fetální krve 

z vena umbilicalis (pupečník). Při odběru je opět nutná kontrola ultrazvukem a punkce je 

transabdominální. Riziko spontánního abortu po kordocentéze je 0,8 – 1 %. Na rozdíl od 

amniocytů se získané krevní lymfocyty, jejichž zpracování je v cytogenetické laboratoři 

běžné, rychleji kultivují. Umožňuje tedy diagnostiku v těch případech, ve kterých je největším 

nepřítelem časová tíseň, neboť všechna prenatální vyšetření musí být ukončena do 24. týdne 

těhotenství (Hájek et al. 2000, Calda 2007). 

K prenatálně genetickému vyšetření musí být přesně dokumentována a definována 

každá indikace. Zároveň musí být přiložen souhlas pacientky s odběrem i se zpracováním 

biologického materiálu. Vzorky fetálních buněk, které byly odebrány, musí být spolehlivě 

označeny a při zpracování s nimi musí být nakládáno jako se vzácným materiálem.  
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2.1.4 Postup cytogenetického vyšetření 

Při vyšetření karyotypu člověka během postnatálního vyšetření jsou běžně využívány 

lymfocyty periferní krve. Periferní krev se pro tento účel odebírá do zkumavky s heparinem 

lithným. Pro získání nejlépe hodnotitelných chromozomů, je potřeba zastavit dělení buněk 

v metafázi buněčného cyklu (Michalová 1999). Základním postupem při zpracování periferní 

krve je kultivace, která trvá 72 hodin a probíhá v termostatu. Odebraná tkáň se kultivuje 

v médiu, do kterého lze přidat roztok Synchroset, tj. komerčně dodávaný produkt, využívaný 

pro synchronizaci dělení periferních lymfocytů. Vzorky z kultivačních zkumavek se přelijí do 

shodně označených sterilních zkumavek. Poté je možné přidat roztok CRA (Chromosome 

resolution additive), který je také komerčně dodávaný a výrazně zvyšuje rozlišení pruhů na 

chromozomech. Po inkubaci v termostatu, která trvá 30 minut, je třeba aplikovat kolcemid. 

Přidáním kolceminu do kultury zajistíme zastavení dělení buněk v takové fázi buněčného 

cyklu, která je pro hodnocení pod mikroskopem nejvhodnější (tj. metafáze nebo prometafáze). 

Kolcemid je vřeténkový jed a způsobuje porušení dělícího vřeténka. Následuje hypotonizace, 

během které do buňky prostupuje voda a buňka se zvětšuje. Hypotonický roztok (0,075 M 

roztok chloridu draselného) o teplotě 37 ºC má za následek ztenčení buněčné membrány a 

rozestoupení chromozomů uvnitř buňky. V dalším kroku je zapotřebí buňky třikrát fixovat 

směsí methanol – kyselina octová (v poměru 3:1), kterou nejprve třeba vytemperovat 

v mrazáku na teplotu -10 až -5 ºC. Výsledný sediment je vhodné zředit do mléčného zákalu 

přidáním několika kapek kyseliny octové. V této fázi je možné kapat suspenzi buněk na 

předem připravená a očištěná skla. Aby chromozomy na povrchu skla ulpěly v co možná 

největším množství, je vhodné kapat suspenzi z určité výšky (cca 1,5 m, z vlastní zkušenosti). 

Pro vizualizaci se chromozomy barví vhodných barvivem (Standardní operační postup BPP04 

2013). 

Postup při zpracování vzorků, získaných v rámci prenatálního vyšetření je v základu 

stejný jako u periferní krve, s určitými rozdíly (například délka kultivace). Je nutno zdůraznit, 

že každá cytogenetická laboratoř má zavedený svůj standardní operační postup (SOP), podle 

kterého vyšetření provádí a který může obsahovat změny. Avšak základní schéma při 

získávání preparátů s chromozomy zůstává stejné.  
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2.1.5 Vizualizace chromozomů – pruhování 

Pruhování (banding) chromozomů umožňuje individuální rozpoznání všech 

chromozomů v buňce. Jedná se o technické postupy, které produkují proužky na metafázních 

chromozomech. Vzniklý proužek je definován jako část chromozomu, zřetelně odlišný od 

okolního segmentu (Shaffer et al. 2013). V klasické cytogenetice je nejčastěji používané G-

pruhování (G-banding), které sestává ze dvou jednoduchých kroků. Částečná degradace 

proteinových složek, která je pro tuto pruhovací techniku nezbytná, je způsobena působením 

trypsinu. Následuje obarvení Giemsovým roztokem, ale je možné použít např. Wrightovo 

barvení. Získáváme pozorovatelné světlé a tmavé pruhy, jejichž uspořádání je charakteristické 

pro každý chromozom. Vzhledem k těmto vlastnostem je možné chromozomy nejen spočítat 

a rozdělit do skupin, ale také jednotlivě identifikovat a rozlišit jejich případné strukturní 

přestavby (Clark et Wall 1996). Existují také jiné, odlišné pruhovací techniky. Některé z nich 

využívají fluorescenční barvivo, např. Q-pruhování, které dává podobné rozlišení jako G-

pruhování. Dále je známé C-pruhování, umožňující znázornit konstitutivní heterochromatin, 

R-pruhování, vytvářející charakteristické R-pruhy opačného zbarvení než G-pruhy, barvení 

koloidním stříbrem, sloužící ke zvýraznění organizátorů jadérka. Pokud je třeba chromozomy 

pouze obarvit, bez pruhování, lze provést klasické barvení za použití roztoku Giemsa-

Romanowski. Působení dalších chemikálií není nutné a získáváme chromozomy rozdělitelné 

(dle velikosti a vzájemného poměru délek p- a q-ramének) pouze do skupin. 

Submetacentrické chromozomy ze skupiny B a C jsou zvláště špatně odlišitelné. V současné 

době se klasické barvení používá při stanovení zlomů (Kočárek 2010). 

2.1.6 Zhotovení karyotypu člověka 

Karyotyp je výsledkem výše popsané analýzy, aneb obrázek mitotických 

chromozomů. Pro hodnocení chromozomů je běžné jejich studium v mikroskopu, resp. 

v mikroskopu s vysokou rozlišovací schopností a tedy i kvalitní optikou. Tak je možné 

pozorovat rozložení tmavých a světlých pruhů, jejich velikost a intenzitu zbarvení. Následuje 

počítačová analýza zhodnocených mitóz, a tak i příprava karyotypu. V normálním, 

fyziologickém stavu pozorujeme 46 chromozomů, jelikož jádro lidské somatické buňky 

sestává z 23 dvojic chromozomů (Michalová 1999). Karyotyp je konstruován tak, že 

autozomy jsou očíslovány od 1 do 22, v sestupném pořadí podle jejich délky. Jedinou 
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výjimkou je chromozom 21, který je kratší než chromozom 22. Písmeny X, Y se označují 

monozomy, tedy pohlavní chromozomy (Shaffer 2013).  

Podle charakteristické velikosti a morfologie rozdělujeme chromozomy do 

jednotlivých skupin, jejichž utváření bylo dohodnuto na konferenci v Londýně roku 1963. Do 

skupiny A řadíme chromozomy 1, 2 a 3 (velké metacentrické chromozomy). Do skupiny B 

patří chromozomy 4 a 5 (velké submetacentrické chromozomy). Do skupiny C patří 

chromozomy 6-12 (středně velké metacentrické nebo submetacentrické chromozomy) a 

chromozom X, který se těmto chromozomům podobá. Dále pak chromozomy 13-15 (středně 

velké akrocentrické chromozomy se satelity) řadíme do skupiny D. Skupina E sestává 

z chromozomů 19 a 20 (krátké metacentrické chromozomy). Nakonec chromozomy 21 a 22 

(krátké akrocentrické chromozomy se satelity) patří do skupiny G. Rovněž chromozom Y 

svým uspořádáním patří do skupiny G, i přes to, že na svých krátkých raménkách nemá 

satelity (Shaffer et al. 2013). Rozřazování chromozomů do výše uvedených skupin probíhá 

dle centromerického indexu, tj. podle vzájemného poměru délky krátkého raménka k délce 

celého chromozomu (Kočárek et al. 2010). Obrázek 2.1 znázorňuje karyotyp člověka 46,XY. 

Lze pozorovat uspořádání jednotlivých chromozomů, podle kterého jsou rozděleny do 

příslušných skupin. Pro vizualizaci bylo použito G-pruhování.  

Obr. 2.1. Lidský karyotyp (muž). Použito G-pruhování. Převzato z (Shaffer et al. 2013)  
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Hodnotit chromozomy je možno numericky nebo strukturně. Numerické hodnocení 

spočívá pouze v určení počtu chromozomů a pohlaví pacienta. Při strukturním hodnocení 

určujeme počet chromozomů, pohlaví a strukturní uspořádání každého chromozomu. Kvalita 

chromozomových preparátů musí splňovat určitá pravidla, která udává ACC (Association for 

Clinical Cytogenetics – sdružení pro klinické cytogenetiky). Jedná se o splnění rozlišovací 

schopnosti, resp. početu pruhů v dané sadě chromozomů. Pro vyšetření vzorků z periferní 

krve, musí mít chromozomy hodnocené strukturně alespoň 550 pruhů, které jsou 

v mikroskopu pozorovatelné. Pro detekci mikrodelečních syndromů je minimálním kritériem 

dokonce 850 viditelných pruhů u strukturně hodnocených chromozomů. Pro plodové vody a 

choriovou tkáň je dána minimální hodnota 400 pruhů (Standardní operační postup BPP07 

2013).  

2.1.7 ISCN  

ISCN (An International System for Human Cytogenetic Nomenclature – Mezinárodní 

systém lidské cytogenetické nomenklatury) je založen na výsledcích několika mezinárodních 

konferencí, které proběhly v letech 1960-2012 (Shaffer et al. 2013). Roku 1960 bylo 

představeno první vydání na Denverské konferenci. Úkolem této publikace je usnadnit 

spolupráci mezi cytogenetiky z celého světa tím, že udává standardní mezinárodní systém 

lidské cytogenetické nomenklatury. Cytogenetické spolky po celém světě usilují o soulad při 

popisování a interpretaci normálních i patologických karyotypů (Simons et al. 2013). 

Nejnovější vydání z roku 2013 shrnuje současnou nomenklaturu, zahrnuje a zároveň 

nahrazuje všechna předešlá vydání. Ve srovnání s předchozí verzí z roku 2009, je obohaceno 

například o další ilustrativní příklady používané nomenklatury, o některé nové definice a také 

o další oddíly (např. o aktuální nomenklaturu používanou při interpretaci výsledků za použití 

metody microarray (Shaffer et al. 2013). 

2.1.8 Zápis chromozomového nálezu dle ISCN 

Podle pravidel, která tato publikace udává, se při zápisu cytogenetického nálezu 

postupuje následovně. Nejprve se zaznamenává celkový počet chromozomů včetně 

pohlavních chromozomů (normální počet je 46, tj. dvojnásobek haploidní sady, která činí 23 

chromozomů), následovaný čárkou (,). Poté se zapisuje konstituce pohlavních chromozomů. 



Diplomová práce  2. Přehled literatury 

20 
 

Normální nález tedy vypadá takto: 46,XX (u ženy) a 46,XY (u muže). Při zápisu 

patologického nálezu postupujeme v základu stejně, avšak zápis se mění v závislosti na 

konkrétní chromozomální aberaci (Shaffer et al. 2013). 

2.1.8.1 Polyploidie 

Všechny numerické změny jsou vyjádřeny ve vztahu k příslušné úrovni polyploidie. 

V případě triploidních buněk (tj. trojnásobek haploidní sady, tedy 3 x 23) vypadá 

chromozomální zápis takto: 69,XXX (u ženy) a 69,XXY nebo 69,XYY (u muže) (Shaffer et 

al. 2013). Triploidie je u člověka nalézána často v buňkách, které jsou vykultivovány z časně 

potracených plodů. V některých případech se tito jedinci narodili s mnohočetnými 

vývojovými vadami a nízkou porodní hmotností, avšak krátce poté zemřeli (Otová 2008). 

Dále pak u tetraploidie se vyskytuje 92 chromozomů (např. 92,XXXX nebo 92,XXYY). 

Tento stav je časně letální (Shaffer et al. 2013).  

2.1.8.2 Numerické aberace autozomů 

Znaménko plus (+) nebo mínus (-) označuje zisk nebo ztrátu daného chromozomu. Je 

umístěno před tím chromozomem, kterého se aberace týká. Zápis karyotypu s trizomií 21: 

47,XX,+21 (Downův syndromu u ženy). V případě, že se u jedince vyskytují aberace více 

chromozomů, vypadá příklad této situace takto: 48,XX,+13,+21 (tj. ženský karyotyp 

s trizomií 13 a zároveň s trizomií 21). Situace, kdy v nálezu chybí chromozom: 45,XX,-22 (tj. 

ženský karyotyp s monozomií 22) (Shaffer et al. 2013).  

Z aneuploidií podmíněných syndromů je Downův syndrom nejčastější, s incidencí      

1 : 600 – 1 : 800 narozených dětí. V tomto případě výrazně závisí na věku matky. Úspěšnost 

záchytu syndromu stoupá s rozvojem screeningových metod, ale také se zvyšuje počet sice 

prenatálně diagnostikovaných, avšak neukončených těhotenství (vícečetné gravidity po IVF, 

svobodné rozhodnutí matky). Dalšími příklady syndromů, spadající do této kategorie, jsou 

Edwardsův syndrom (47,XX,+18 nebo 47,XY,+18) a Patauův syndrom (47,XX,+13 nebo 

47,XY,+13) (Otová 2008). 

2.1.8.3 Numerické aberace gonozomů 

Konstituce aberací pohlavních chromozomů jsou popisovány stejným způsobem jako 

v předchozích případech, avšak bez použití znamének plus a mínus. Zastoupení gonozomů 

udáváme písmeny X a Y, jejichž počet musí odpovídat skutečnému počtu v karyotypu 

pacienta (Shaffer et al. 2013). Mezi příklady syndromů, které jsou podmíněny aneuploidií 
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gonozomů, patří Turnerův syndrom (45,X), jehož incidence je 1 : 2 000 - 2 500 živě 

narozených dívek. Tato odchylka je ve většině případů paternálního původu a pohlavní 

chromozom chybí tedy od otce. Monozomie chromozomu X je jediná monozomie u člověka, 

která je slučitelná se životem (Otová 2008). Dalším syndromem je syndrom XXX 

(superfemale), který se vyskytuje v poměru 1 : 1 000 a diagnostikován bývá nejčastěji při 

zjišťování příčin poruch menstruačního cyklu. Karyotyp vypadá takto: 47,XXX (vzácně i 

48,XXXX). Klinefelterův syndrom (47,XXY) se vyskytuje u mužů s incidencí 1 : 1 000. 

Přítomnost nadpočetného chromozomu X u muže se začíná projevovat od puberty, kdy 

nejvýznamnějším projevem je azoospermie (tj. absence vývoje zárodečných buněk) a další 

klinické projevy. Dalším syndromem je syndrom  supermale, tedy 47,XYY. Fenotyp u těchto 

pacientů není příliš výrazný a frekvence výskytu se odhaduje na 1 : 1 000 mužů (Otová 2008). 

2.1.8.4 Strukturní aberace chromozomů  

Zápis začíná uvedením celkového počtu chromozomů a následuje konstituce gonozomů. Poté 

se udává popis příslušné strukturní aberace za použití zkratek (Shaffer et al. 2013). Příklady 

těchto zkratek uvádí tabulka 2.1. 

Tab. 2.1. Příklady strukturních aberací a jejich zkratky. Vytvořeno dle (Shaffer et al. 2013). 

Zkratka Význam zkratky 

del delece 

der derivovaný chromozom 

dic dicentrický chromozom 

dup duplikace 

fra fragilní místo na chromozomu 

i Izochromozom 

ins Inserce 

inv Inverze 

mar marker chromozom 

r kruhový chromozom 

t translokace 

 

Strukturní aberace mohou být vrozené nebo získané. Jsou relativně častými 

abnormalitami chromozomů (cca 1 : 300 - 400 novorozenců). Počet mechanismů vzniku je 

větší. U postižených osob můžeme pozorovat jednochromatidové a nebo dvouchromatidové 

(chromozomové) zlomy. Právě tyto zlomy, které mohou být indukovány mutagenními 

faktory, znamenají přerušení chromozomální kontinuity na úrovni DNA. (Kočárek et al. 

2010). Takové přestavby rozdělujeme obecně na balancované a nebalancované. Balancované 

chromozomové aberace jsou vyvážené a v buňkách zůstává normální množství genetického 
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materiálu. Mezi tyto strukturní přestavby patří inverze a reciproké translokace. Klinické 

projevy u nositelů balancovaných aberací nejsou obvykle přítomny, avšak pro jejich 

potomstvo existuje určité riziko za situace, během které by docházelo k tvorbě gamet 

s nebalancovanou chromozomální výbavou (Otová 2008). Nebalancované strukturní 

přestavby jsou nevyvážené, známé přítomností přidaného genetického materiálu, nebo naopak 

jeho absencí. Řadíme sem duplikace, delece a marker chromozomy. Stejně jako u aneuploidií, 

mohou pro svého nositele přinášet závažné klinické následky (Kočárek et al. 2010). 

U jednotlivých typů vrozených strukturních aberací jsou klinické projevy rozdílné. Za 

deleci považujeme ztrátu části chromozomu, tedy monozomii příslušného úseku. 

Rozeznáváme terminální deleci (tj. ztráta koncových částí chromozomu) a intersticiální deleci 

(tj. ztráta vnitřních částí chromozomu). Dále lze delece rozdělit na delece viditelné 

v mikroskopu během klasické cytogenetické analýzy a na mikrodelece (submikroskopické 

aberace), které nejsou v mikroskopu pozorovatelné (Otová 2008). Příkladem delečního 

syndromu je cri du chat syndrom, způsoben terminální delecí chromozomu 5: 

46,XX,del(5)(p15.2). Avšak u jednotlivých pacientů s tímto syndromem se mohou vyskytovat 

velice variabilní rozsahy delece. S delecí jsou spojeny další přestavby chromozomů, mezi 

které patří kruhové chromozomy, izochromozomy a dicentrické chromozomy. Kruhové 

chromozomy (z ang. ring chromosomes) vznikají zlomem a oddělením terminálních částí 

chromozomu, následované jejich následným spojením. Zápis může vypadat následovně: 

46,XX,r(18) (Kočárek et al. 2010). Izochromozomy jsou tvořeny dvěma krátkými nebo 

dvěma dlouhými rameny jednoho chromozomu. Například 46,XX,i(17)(q10) znamená 

izochromozom dlouhých ramének chromozomu 17. Dicentrický chromozom je tvořen dvěma 

centromerami. Příklad zápisu: 45,XX,dic(13;13)(q14;q32) (Otová 2008, Shaffer 2013). 

Duplikace znamená zdvojení chromozomálního úseku. Příkladem může být zápis: 

46,XX,dup(1)(q22q25) – duplikace segmentu, lokalizovaného v místě 1q22 až 1q25 (Otová 

2008, Shaffer 2013). 

Fragilní místa jsou oblasti na chromozomech, ve kterých není chromatin spiralizován 

plně a zároveň jsou obě chromatidy jakoby přerušeny. Tato místa znamenají vyšší 

pravděpodobnost vzniku zlomu. Známým syndromem je syndrom fragilního X (syndrom 

fraX). Cytogenetický nález fra(X)(q27.3) je typický, ale diagnostika na cytogenetické úrovni 

není u tohoto syndromu spolehlivá a má omezenou výpovědní hodnotu. V dnešní době se 

využívají molekulárně biologické metody (Otová 2008, Hagerman et Hagerman 2002). 
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Další známou strukturní aberací je inzerce, která znamená vložení segmentu 

chromozomu na určité místo stejného nebo jiného chromozomu (Otová 2008). Zápis inzerce 

v rámci jednoho chromozomu může vypadat takto: 46,XX,ins(2)(p13q21q31). Pokud inzerce 

zasahuje dva chromozomy, příklad může být následující: 46,XY,ins(5;2)(p14;q22q32) 

(Shaffer 2013). 

Inverze představuje balancovanou strukturní přestavbu, při které dochází ke dvěma 

zlomům a následnému znovuspojení v obrácené podobě (Otová 2008). Inverze dělíme na 

paracentrické, tj. inverze v rámci jednoho raménka chromozomu, např. 

46,XX,inv(3)(q21q26.2) a na pericentrické, tj. inverze zasahující obě chromozomální ramena 

(i s centromerou), např. 46,XX,inv(3)(p13q21) (Shaffer 2013). 

Pokud se v karyotypu vyskytuje malý nadpočetný chromozom, většinou neznámého 

původu, označujeme tento útvar jako marker chromozom. Při nálezu de novo marker 

chromozomu u plodu se uvádí riziko postižení 15 %. Pokud se marker chromozom vyskytuje 

i u jednoho z rodičů, pravděpodobně se ve fenotypu plodu neprojeví. Důležitým faktorem je 

také materiál, ze kterého je marker chromozom tvořen. Pokud obsahuje satelity a je tvořen 

heterochromatinem, riziko je nižší. Na druhou stranu samozřejmě přítomnost euchromatinu a 

absence satelitů u marker chromozomu odpovídají parciální trizomii (Otová 2008). Příklad 

zápis marker chromozomu dle ISCN: 47,XX,+mar (Shaffer 2013). 

Při translokaci dochází k přemístění či vzájemné výměně genetického materiálu 

v rámci dvou, popř. více chromozomů. Rozdělujeme je na reciproké translokace a 

Robertsonské translokace.  Reciproká translokace je vzájemná výměna genetického materiálu 

mezi dvěma, popř. více nehomologními chromozomy. V případě translokace vzniklé mezi 

akrocentrickými chromozomy (resp. jejich deleci krátkých ramének a fúzi centrických 

oblastí), mluvíme o Robertsonské translokaci (Otová 2008). Příkladem Robertsonské 

translokace je translokace chromozomů 14 a 21. Starší, avšak dodnes někdy používaný zápis 

vypadá takto: 46,XX,t(14;21). Cytogenetický zápis dle nové nomenklatury ISCN 2013 

používá zkratku „der“ - 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21. Jedná se o nebalancovanou formu 

Robertsonské translokace chromozomů 14 a 21, neboť ve své podstatě jde o trizomii. Zápis 

balancované formy vypadá podobně, ale nepoužívá znaménko „+“ a číslo nadbytečného 

chromozomu, tedy 45,XX,der(14;21)(q10;q10) (Kočárek et al. 2010). 
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2.1.9 Nevýhody cytogenetické diagnostiky 

Vyšetření chromozomů na úrovni klasické cytogenetiky (při použití konvenčních 

pruhovacích metod) má své limity a některé přestavby zpravidla nelze takto identifikovat 

(Kočárek et al. 2010). Ačkoliv je karyotypování důležitou technologií pro cytogenetickou 

analýzu, nevýhodou je jeho závislost na kvalitě odebraného materiálu a na výsledném 

rozlišení, které po zpracování a napruhování chromozomů nemusí mít požadovanou hodnotu. 

Neméně významnou roli, od které se odvíjí celková kvalita hodnocených chromozomů, má 

samotná kultivace a zpracování vzorků. Zejména karyotypování chromozomů, které jsou 

zhotoveny z prenatálního materiálu, často umožňuje identifikaci pouze hrubých aberací 

(například trizomie, monozomie), ale také některé strukturní abnormality. Obecně platí, že 

spolehlivě identifikovat lze pouze ty odchylky, jejichž velikost je větší než 5Mb. Nelze tedy 

odhalit submikroskopické chromozomové aberace. Další problematikou je vyšetření poměrů 

jednotlivých buněčných klonů v mozaikách, zejména v nízké frekvenci (Hurd 2010).  

2.2 CNV (copy number variation) 

CNV (copy number variation – varianty počtu kopií) jsou definovány jako segmenty 

DNA o velikosti pohybující se od jedné kilobáze (1Kb) do jedné megabáze (1Mb). Tyto 

segmenty obsahují změny v počtu kopií (zahrnující delece a duplikace), které jsou odlišné 

v porovnání s referenčním genomem (Kearney et al. 2011). CNV mohou ovlivnit genovou 

expresi přímým vlivem na geny. Některé z nich jsou asociovány s určitými genetickými 

poruchami, mezi které patří mikrodeleční a mikroduplikační syndromy (např. Williams-

Beurenův syndrom, Smith-Magenisův syndrom nebo Di-Georgeův syndrom) (Madrigal et al. 

2007). Více o mikrodelečních a mikroduplikačních syndromech pojednává následující oddíl 

2.3. Několik studií uvádí výskyt kryptických chromozomálních aberací v cca 10 - 25 % 

případů mentální retardace. Jiné CNV se v populaci vyskytují jako polymorfismy, bez 

zjevného vztahu k onemocnění. V dnešní době lze submikroskopické CNV efektivně 

detekovat prostřednictvím metody array-CGH (Madrigal et al. 2007). Nyní je použití 

genomických mikročipů doporučováno jako prvotní postnatální vyšetření k posouzení počtu 

kopií DNA u jedinců s mentálním postižením, autismem a/nebo s mnohočetnými vrozenými 

anomáliemi (Kearney et al. 2011). Neill et al. provedli analýzu CNV za použití BAC 

(bacterial artificial chromosomes - bakteriální umělé chromozomy) array-CGH a za použití 

oligonukleotidové array-CGH. Nejprve analyzovali 466 pacientů s klinickými abnormalitami. 
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Metodou BAC-array CGH bylo detekováno CNV u 67 pacientů (14,3 %) a metodou array-

CGH s použitím oligonukleotidů bylo nalezeno 73 (15,6 %) CNV. U obou případů se jednalo 

o výsledky s nejasným klinickým významem. Z toho důvodu testovali dalších 3443 případů 

pomocí BAC array-CGH. Záchyt CNV byl 17,6 %. Bylo zjištěno, že nálezy mají potenciální 

klinický význam. Dále pak analyzovali 3096 pacientů prostřednictvím array-CGH za použití 

oligonukleotidů. Zastoupení pozitivních výsledků činilo 22,5 %. Kromě toho, pomocí 

oligonukleotidové array-CGH byli detekovány i mozaicismy. Použití oligonukleotidové 

array-CGH zde tedy umožňuje větší míru detekce (Neill et al. 2010).  

Během interpretace dat závisí na velikosti CNV, obsahu genů v dané oblasti a na 

dostupných informacích v databázích. V oblasti CNV se mohou nacházet geny v asociaci 

s klinickými projevy, geny bez známé klinické asociace, pseudogeny, repetitivní oblasti, nebo 

v této oblasti nejsou detekovány žádné geny. Dále je nutné brát na vědomí klinický význam 

nalezené CNV vzhledem k tomu, zda se jedná o CNV de novo, nebo o zděděnou od rodiče. 

Průkaz de novo CNV u probanda je často důkazem patogenity (Kearney et al. 2011). Pro 

hodnocení a interpretaci nálezů CNV byly vyvinuty odborné pokyny, které popisuje oddíl 

2.5.1.  

2.3 Mikrodeleční a mikroduplikační syndromy  

Mikrodelece a mikroduplikace jsou aberace relativně malého rozsahu, a proto jsou 

označované jako přestavby submikroskopické, resp. kryptické. Významné jsou především 

takové mikrodelece a mikroduplikace, které způsobují mikrodeleční a mikroduplikační 

syndromy. Zpravidla se jedná o abnormatily, které metodami konvenční cytogenetiky nelze 

rozpoznat (nebo jen velmi výjimečně). Pro detekci těchto malých aberací je s určitými kritérii 

využívána metoda HRT (z ang. high resolution technique), neboli technika s vysokou 

rozlišovací schopností, během které se provádí synchronizace buněčného dělení. Po 

předepsaném zpracování materiálu získáváme prometafázní chromozomy, na kterých lze 

pozorovat větší množství pruhů. Menší delece mohou být odhaleny metodou FISH nebo 

metodami molekulární DNA analýzy (Otová 2008). Rozšířené použití celogenomové analýzy 

metodou array-CGH vede ke stále routoucímu počtu zachycených mikrodelečních a 

mikroduplikačních syndromů. Obrázek 2.2 graficky ukazuje zvyšující se počet vydaných 

publikací, které dokumentují právě mikrodelece a mikroduplikace (Weise et al. 2012).  
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Obr. 2.2 Grafické znázornění publikací, zachycujících případy mikrodelecí a mikroduplikací, ve vztahu k rokům 

jejich vydání. Převzato a upraveno podle (Weise et al. 2012). 

 

Do roku 2000 bylo známo pouze několik málo mikroduplikačních a mikrodelečních 

syndromů, avšak spolu s dostupností nových technologií pro analýzu celých genomů 

s vysokým rozlišením, jich postupem času bylo identifikováno stále více (Weise et al. 2012). 

Pro většinu mikrodelečních syndromů je charakteristická  autozomálně dominantní 

dědičnost a variabilní expresivita, která je vysvětlována různými rozsahy deletovaných úseků. 

Jsou způsobeny zejména následkem nereciprokého crossing-overu, který vzniká během 

meiotického dělení. U většiny pacientů vzniká delece de novo a její výskyt ve více generacích 

je velmi vzácný (Kočárek et al. 2010). Jsou označovány jako „syndromy genů na sebe 

naléhajících“ (contiguous genes syndromes), neboť se jedná o mikrodelece většího počtu 

genů, které jsou lokalizovány v chybějícím segmentu těsně vedle sebe v rámci jednoho 

chromozomu (Weise et al. 2012). Podrobné informace o lokalizaci známých genů, jejichž 

delece nebo duplikace způsobují mikrodeleční a mikroduplikační syndromy, detailně 

znázorňuje obrázek 2.3.  
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Obr. 2.3 Schématické znázornění všech mikrodelečních a mikroduplikačních regionů, jejichž nález byl hlášen 

nejméně dvakrát. Červené šipky znázorňují mikrodelece, modré šipky mikroduplikace a smíšené šipky (červeno-

modré) označují společné regiony pro mikroduplikace i mikrodelece. Převzato z (Weise et al. 2012). 

 

Každý tento zasažený gen ovlivňuje fenotypové vyjádření nezávisle na ostatních 

genech. Vzhledem k tomu, že znázorněné geny mohou mít značně odlišné funkce, výsledkem 

může být velké spektrum symptomů. Vzniklé syndromy tedy nejsou klinicky přesně 

definované a vyhraněné. Fenotypové projevy většinou odpovídají rozsahu poškození DNA 

(Weise et al. 2012). Stejně jako u syndromu cri du chat, byly i u pacientů s mikrodelečními 

syndromy zjištěny delece o různém, variabilním rozsahu. Proto byl u většiny těchto syndromů 

(pro srovnání rozsahu) vymezen tzv. minimální kritický region, tj. úsek o nejmenší možné 

velikosti, jehož delece je postačující k projevení charakteristických fenotypových rysů 

určitého syndromu (Kočárek et al. 2010). 
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Známým příkladem mikrodelečního syndromu je Di-Georgeův syndrom (DGS), který 

je způsoben intersticiální mikrodelecí dlouhého raménka chromozomu 22, v oblasti 22q11.2. 

Jedná se o genetickou poruchu s incidencí 1 : 4 000 novorozenců a stává se tak nejčastějším 

delečním syndromem u člověka. Je také jedním ze syndromů, které se vyznačují nejvíce 

variabilním fenotypovým vyjádřením, jelikož rozsah deletovaného segmentu je velmi 

variabilní. Fenotypové projevy tak kolísají od rozštěpů patra až po závažné a kombinované 

srdeční a imunitní poruchy (Bahamat et al. 2014). Mezi další syndromy, které patří do této 

skupiny, jsou syndromy Prader-Williho (PWS) a Angelmanův (AS). Většina literárních údajů 

spojuje tyto dva syndromy dohromady, což má i svůj důvod. U obou je totiž nalézána 

intersticiální delece dlouhého raménka chromozomu 15, ve stejném úseku 15q11-q13. Zde se 

uplatňuje genomový imprinting, který rozdělujeme na maternální a paternální. Jedná se o 

mechanismus, během kterého se selektivně inaktivují určité geny v závislosti na pohlaví 

rodiče. Prader-Williho syndrom se u potomka projeví v případě, že získá deletovaný 

chromozom (resp. deletovaný úsek kritické oblasti PWCR) paternálního původu. Pokud 

jedinec získá deletovaných chromozom maternálního původu (resp. deletovaný úsek kritické 

oblasti ASCR), projeví se Angelmanův syndrom (Horsthemke et Wagstaff 2008). Fenotypové 

projevy jsou však značně rozdílné. Prader-Williho syndrom je po narození charakterizován 

těžkou hypotonií a špatnou schopností sání a polykání. Brzy je pozorována porucha 

psychomotorického vývoje a mentální retardace v různém rozsahu. V raném dětství nastupuje 

obezita a s ní spojený diabetes. Dalším typickým znakem je hypogenitalismus a celkové 

pubertální neprospívání. Diagnóza by měla být potvrzena včas, pro preventivní léčbu 

(Cassidy et al. 2011). Pro Angelmanův syndrom jsou typické časté záchvaty, které doprovází 

ataktické pohyby končetin a strnulá chůze. Dále je časté těžké vývojové opoždění (mentální 

retardace na úrovni debility až imbecility). Typická je též mikrocefalie a hyperaktivita 

(Williams et al. 2010). Syndrom Williams-Beurenův (WBS) je způsoben mikrodelecí na 

dlouhém raménku chromozomu 7, v oblasti 7q11.23. Charakteristické jsou typické rysy 

obličeje, lehká až středně těžká mentální retardace a vrozené srdeční vady. U 75 – 80 % 

pacientů je přítomno kardiovaskulární onemocnění, jako jsou cévní stenózy, zvyšující 

dispozici k infarktům (Huarte 2013). Na obrázku 2.3 si lze všimnout znázornění lokalizace 

regionů výše popsaných syndromů, podle použitých zkratek (DGS, PWS, AS, WBS).  

Pro usnadnění analýzy mikrodelečních a mikroduplikačních syndromů, zejména při 

zpracování dat získaných z metody array-CGH, existují databáze, které shrnují značné 

množství genomických imbalancí, s nimiž lze výsledek porovnat (Weise et al. 2012). 
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2.4 Mentální retardace 

2.4.1 Obecná charakteristika mentální retardace 

Mentální retardace (MR) je definována jako postižení, charakterizované významným 

omezením intelektuálních funkcí a také omezením v adaptivním chování. Je jedním 

z hlavních důvodů, na základě kterého je pacient doporučen pro podstoupení k vyšetření 

klinickým pediatrem, neurologem a indikován ke genetickému vyšetření. V některých 

vyspělých zemích je tato diagnóza je zodpovědná za 5 – 10 % výdajů ve zdravotní péči 

(Tarpey et al. 2009). Pro určení této diagnózy je vyžadován průkaz existence 3 významných 

kritérií. Prvním kritériem je podprůměrná funkce obecného intelektuálního fungování. Druhé 

měřítko doprovází první kritérium. Jedná se o omezené adaptivní fungování, alespoň ve dvou 

oblastech dovedností, mezi které patří například komunikace, osobní péče (hygiena, 

oblékání), akademické dovednosti, sociální dovednosti a jiné. Tyto projevy musí nastat dříve, 

než postižená osoba dosáhne 18 let, což je třetím kritériem. Při hodnocení dětí s podezřením 

na mentální retardaci se pro objektivnost bere ohled i na informace získané z nezávislých 

zdrojů, například od učitelů. Intelektuální funkce jsou měřeny prostřednictvím inteligenčního 

kvocientu (IQ), podle kterého se rozdělují do jednotlivých kategorií (Raymond 2005). 

Identifikace etiologické diagnózy je náročná, protože k patogenezi mohou přispívat různé 

genetické a environmentální faktory. Odhaduje se však, že 25 – 50 % středně těžké a těžké 

MR je výsledkem etiologie genetické (Friedman et al. 2006).  

2.4.2 Rozdělení mentálních retardací 

V populaci je hodnota 100 stanovena a považována za normální IQ člověka. Pokud je 

hodnota IQ vyšetřované osoby nižší než 70 jedná se o stav, který považujeme za mentální 

retardaci. Mírná (lehká) mentální retardace se vyznačuje hodnotou IQ v rozmezí 50 – 70, 

středně těžká MR (imbecilita) v rozmezí 35 – 50 a těžká mentální retardace (idiotie) v rozmezí 

25 – 35. Nakonec hluboká MR je charakterizována hodnotou IQ 20 – 25. Přibližně 2 – 3 % 

populace má mírně až středně těžkou mentální retardaci, dále u 0,5 – 1 % populace se 

vyskytuje středně těžká až těžká mentální retardace (Raymond 2005). 
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2.4.3 Příčiny vzniku mentální retardace 

Mentální retardace může vzniknout genetickými abnormalitami, z nichž značnou část 

tvoří velké delece, duplikace nebo aneuploidie, mající vliv na větší počet genů. Příčinou 

vzniku mohou být i mutace jednotlivých genů, které mají vlastnosti autozomálně 

dominantních, autozomálně recesivních a X-vázaných genetických chorob. Nejsou vyloučeny 

ani faktory vnějšího prostředí (Tarpey et al. 2009). Mezi faktory vnějšího prostředí patří 

například užívání drog v době těhotenství, perinatální nedostatek kyslíku nebo postnatální 

infekce (Weise et al. 2012).  

Nicméně, až u 60 % případů MR není jejich příčina indentifikována (jedná se o tzv. 

idiopatickou MR). V posledních letech se ukazuje, že za některé z nich jsou zodpovědné 

kryptické aberace (nejčastěji delece), vyskytující se v subtelomerických oblastech některých 

chromozomů. Zdá se, že jde o významnou příčinu idiopatických i familiárních MR (Koolen 

2004). Jelikož se jedná o submikroskopické aberace, k jejich objevu přispěly metody 

molekulárně cytogenetické (např. FISH nebo array-CGH). Regiony v blízkosti telomer 

lidských chromozomů jsou bohaté na geny. Aberace v této lokalitě je nalézána u dětí s mírnou 

až středně těžkou MR s četností 7 – 10 % (Dawson et al. 2002). Verdú et al. provedli studii, 

během které bylo vyšetřeno 200 osob s idiopatickou MR. U 9 pacientů  byla prokázána 

subtelomerická aberace (z toho 8 nálezů de novo). Subtelomerické přestavby v jejich 

výzkumu vysvětlily příčiny MR u 4,5 % případů (Verdú et al. 2011). Knight et al. publikovali 

pozitivní nález subtelomerických aberací u 0,5 % z celkového počtu 182 vyšetřených dětí 

s mírnou MR. Dále pak 7,4 % pozitivních nálezů z výchozích 284 vyšetřených dětí se středně 

těžkou až těžkou MR (Knight et al. 1999). Dawson et al. diagnostikovali celkem 40 dětských 

pacientů s MR nebo vývojovým opožděním. U 10 % z nich byla prokázána aberace 

v subtelomerické oblasti (Dawson et al. 2002). Počet publikací, které dokazují pozitivní 

výsledky při hledání aberací v subtelomerických oblastí v souvislosti s MR je velký a ve 

většině případů se jedná hlavně o delece. Dalším příkladem je výzkum, který publikoval 

Koolen, jehož studium spočívalo v diagnostice 210 jedinců s nevysvětlenou MR. 

Subtelomerickou aberaci zjistil u 14 pacientů (6,7 %), z toho 10 delecí a 4 duplikace (Koolen 

2004). Další studie, zabývající se submikroskopickými přestavbami v subtelomerických 

oblastech byla provedena v roce 2010. Wu et al. Vyšetřili celkem 451 čínských dětí se středně 

těžkou až těžkou mentální retardací, která nebyla objasněna. V subtelomerických oblastech 

byli submikroskopické aberace zjištěny u 23 pacientů, tedy u 5 % (Wu et al. 2010).  
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2.4.4 Nesyndromové (nespecifické) mentální retardace 

U případů, kde jsou spolu s mentální retardací přítomny i další klinické příznaky a u 

kterých je k dispozici dostatečné množství informací pro srovnání se známým syndromem, 

není složité určit diagnózu a identifikovat příčinu defektu, který se u pacienta vyskytuje. Tyto 

mentální retardace označujeme jako syndromové MR (Kaufman et al. 2010). 

Avšak u některých pacientů přidružené fenotypové projevy chybí a je potřeba provést 

analýzu za použití moderních molekulárně genetických metod. Tento jev je označován jako 

nesyndromová (nespecifická, NS) mentální retardace. Nicméně, musíme brát na vědomí, že 

někdy je obtížné vyloučit přítomnost více neurologických anomálií nebo psychických poruch, 

pokud jsou méně zřejmé. Kromě toho, příznaky některých syndromů mohou být natolik 

subtilní, že je jejich diagnostika extrémně obtížná. Nespecifické MR mohou být způsobeny 

vnějšími faktory, mezi které patří expozice teratogenů, virů nebo záření. Taktéž závažné 

poranění hlavy. Je však důležité vzít v úvahu také genetické příčiny, které prezentují             

25 – 50 % případů a toto číslo se zvyšuje se závažností MR. Některé případy nesydromové 

MR mohou být zapříčiněny multifaktoriálně. V posledních 15 letech bylo identifikováno 

mnoho genů, souvisejících s nesyndromovými MR, kdy mnohé z nich mohou způsobovat i 

syndromové MR, autismus nebo jiné neurologické fenotypové projevy. Studium genů, které 

způsobují tyto nespecifické MR může pomoci k rozluštění příslušných drah, které se podílejí 

na neurologickém vývoji. Pochopení těchto procesů může být užitečné při léčbě nebo 

zmírnění příznaků nespecifické MR, alespoň v některých případech. Pravděpodobným 

mechanismem pro mnohé nespecifické MR je autozomální dědičnost, která se v posledních 

letech stala předmětem intenzivního studia. Většina známých genů, asociovaných 

s nesyndromovou MR, se vyskytují na chromozomu X. Nicméně identifikace počtu genů, 

vyskytujících se na jiných chromozomech, než na chromozomu X, rapidně roste (Kaufman et 

al. 2010). 

2.4.5 Mentální retardace spojené s chromozomem X 

V populaci se mentální retardace vyskytují častěji u mužů než u žen. Tuto skutečnost 

poprvé poznamenal Lionel Penrose v roce 1938. Poměr mezi mužskou a ženskou mentální 

retardací činí 1,25 : 1. Údaj byl později podložen řadou dalších studií, při čemž všichni autoři 

souhlasili s vyšším výskytem MR u mužů přibližně o 30 % (Raymond 2005). Mentální 
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zpoždění se týká hlavně středně těžké a těžké MR (Madrigal et al. 2007). Předpokládá se, že 

tento fakt existuje v důsledku mutace na chromozomu X. Expanze repetitivních tripletových 

sekvencí CCG v genu FMR1 je vyšší a více častá, než sekvencí ostatních genů, které byly do 

dnešního dne na tomto chromozomu identifikovány. Gen FMR1 je spojen se syndromem 

fragilního X a byl prvním popsaným genem, který se na chromozomu X nachází (Raymond 

2005). 

Prvním syndromem, po kterém se pátrá u pacienta s MR je většinou právě syndrom 

fragilního X (syndrom fraX), který představuje nejčastější příčinu vrozené mentální retardace 

u mužů, s incidencí 1 : 4 000 (Otová 2008). Dle předpokladů je tato aberace přítomna u 5 % 

mužů s mentální retardací. Postiženi jsou většinou chlapci a ženy bývají přenašečkami. Přesto 

i u většiny přenašeček jsou prokázány určité, i když ne tak závažné, abnormální klinické 

projevy. Pozorována jsou zvětšená ovaria a určitý mentální deficit. V genotypu ženy je totiž 

defektní alela kompenzována alelou z druhého chromozomu X. Cytogenetický nález 

fra(X)(q27.3) je pro tento syndrom typický, ale diagnostika na cytogenetické úrovni není u 

tohoto syndromu spolehlivá a má omezenou výpovědní hodnotu. Někteří autoři uvádí detekci 

fragilního místa pouze ve 4 – 60 % buněk, u žen přenašeček dokonce žádnou (nebo jen 

v několika jednotkách procent mitóz). V dnešní době se využívá molekulární diagnostika 

zajišťující přímou detekci vlastní příčiny, kterou je dynamická mutace – amplifikace 

repetitivních tripletových sekvencí CCG v genu FMR1, který v dané oblasti leží. Tato oblast 

(fragilní místo) je označována jako FRAXA. Záleží na počtu těchto repetitivních tripletů, kdy 

překročení hranice nad 200 – 230 kopií vede k plné mutaci, s výskytem fenotypových 

projevů. Výskyt 50 – 200 kopií znamená permutaci, zpravidla bez klinické manifestace. 

Pokud je počet tripletů nižší než 50, jde o normální alelu. Mentální retardace se u postižených 

jedinců vyskytuje v různém rozsahu. U novorozenců je pozorována hypotonie, později 

hyperaktivita a další poruchy chování. Z fenotypových znaků je typický také protáhlý obličej, 

zvětšené ušní boltce a makroorchismus (tj. zvětšená testes). Syndrom fraX má gonozomálně 

recesivní dědičnost, avšak s určitými výhradami. U mužů i u žen je rozsah postižení značně 

variabilní a záleží na mnoha faktorech. Jedním z nich je zmiňovaná míra amplifikace repetic a 

dále i methylace genu FMR1. U žen navíc hraje roli i inaktivace chromozomu X (Kočárek et 

al 2010, Hagerman et Hagerman 2002).  

Mentální retardace asociované s chromozomem X jsou označovány jako XLMR (z 

anglického názvu „X-linked mental retardation“) (Tarpey et al. 2009). V roce 1991 byly 

identifikovány rodiny, u kterých se nevyskytovaly žádné jiné klinické projevy, než mentální 
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retardace. V těchto případech nebyl definován syndrom a tento jev byl označen jako 

nespecifické X-vázané mentální retardace, tedy nespecifické XLMR (Raymond 2005). U 

některých pacientů je tedy jediným klinickým projevem mentální retardace, která je někdy 

doprovázena velice nespecifickými přidanými fenotypovými charakteristikami. V tomto 

případě je vyloučeno shromažďování fenotypových informací z různých rodin. Nejčastější 

příčinou XLMR je expanze trinukleotidových repetic lokalizovaných v 5´nepřekládané oblasti 

genu FMR1. Tarpey et al. sekvenovali kódující exony chromozomu X ve 208 rodinách, které 

vykazovali klinické příznaky kompatibilní s XLMR. U všech rodin byl prokázán negativní 

výsledek z cytogenetického vyšetření s rozlišením 500 pruhů. Detekováno bylo 1858 různých 

kódujících sekvencí, 1769 sekvencí X-specifických oblastí a 89 sekvencí 

pseudoautozomálních oblastí X chromozomu. Sekvenace prokázala 9 genů, které se účastní 

XLMR (včetně genů SYP, ZNF711 a CASK). Biologické funkce proteinů, kódovaných těmito 

geny jsou různorodé. Těchto 9 genů je nyní možné použít pro další genetickou diagnostiku. 

Mentální retardace u zmíněných rodin byly dříve klasifikovány do skupiny nesyndromových 

mentálních retardací (Tarpey et al. 2009). Touto problematikou se zabýval také de Brouwer et 

al., kteří ve své publikaci prezentují 600 rodin, u kterých se vyskytuje XLMR. Z celkového 

počtu byla u 400 rodin nalezena nesyndromová (nespecifická) XLMR a u 200 rodin byla 

prokázána syndromová XLMR. Nejdříve byl u všech vyloučen syndrom fragilního X. U 

vybraných probandů byly testovány mutace v kódujících oblastech 12 XLMR genů, které 

byly známy od začátku studie nebo objeveny později během výzkumu. Dále bylo 

sekvenováno 78 kandidátních XLMR genů. Výsledkem studie byl průkaz 73 mutací, 

týkajících se 21 genů, což představuje zhruba 30 % ze všech analyzovaných mutací u těchto 

rodin. Prokázány byly mutace typu missense, nonsense, delece nebo inzerce (de Brouwer et 

al. 2007). Přibližně 5 – 10 % případů mentální retardace u mužů vznikají v důsledku CNV na 

chromozomu X. Madrigal et al. studovali 54 pacientů s idiopatickou mentální retardací a 

s nevysvětlenou XLMR, za použití 20 kontrolních vzorků. Autoři využili metodu array-CGH. 

U 26 pacientů (48 %) byli pozorovány CNV. U 8 pacientů (14,8 %) byly identifikovány nové 

submikroskopické aberace, které pravděpodobně také souvisejí s těmito fenotypovými 

projevy. Z toho 5 duplikací a 3 delece (Madrigal et al. 2007).  
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2.5 Metoda array-CGH 

Tradiční cytogenetické techniky, jako je karyotypování nebo FISH jsou stále více 

doplňovány o vyšetření metodou array-CGH. Samotný princip této metody spočívá 

v komparaci, tedy v porovnávání značené DNA pacienta se značenou DNA referenční (tj. 

kontrolní). Jako čip je označováno sklíčko, na kterém jsou umístěny oligonukleotidové sondy, 

nebo BAC sondy o takové velikosti, aby pokrývaly lidský genom (Hurd, 2010). 

Oligonukleotidové fragmenty jsou většinou velké 25 – 85bp (párů bází), BAC sondy 80 – 

200kb (Shaffer a Bui 2007). Použití oligonukleotidových sond se stává preferované.  Počet 

těchto sond na sklíčku se pohybuje od 44 000 do 1 000 000. Na speciálně potažený povrch 

skla mohou být oligonukleotidy syntetizovány pomocí sofistikované inkoustové tiskárny, což 

umožňuje získání vysoce kvalitních a dlouhých oligonukleotidů (Hurd, 2010). Schéma 

postupu celé metody ukazuje obrázek 2.4. Jakmile je k dispozici vzorek izolované DNA 

pacienta o dostačující koncentraci a uspokojivé čistotě, nastává fragmentace této i referenční 

DNA. Poté se fragmentované úseky naznačí dvěma fluorescenčními barvivy. Tak odlišíme 

kontrolní a vyšetřovanou DNA. Pokud je barvivo správně inkorporované do DNA, je možné 

smíchat DNA kontroly a DNA pacienta v poměru 50 : 50. Nastává aplikace směsi na sklíčko 

s jednotlivými a ohraničenými poli, které je označováno jako Gasket slide a překrytí tohoto 

sklíčka čipem. Poté je nutná hybridizace značených DNA se sondami na čipu a následné 

přenesení do laserového skeneru.  

Obr. 2.4. Schéma znázorňující postup metody array-CGH od počátku do výsledného zobrazení pomocí skeneru. 

Obrázek nezobrazuje další postup hodnocení pomocí specializovaných programů.  
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Pro další hodnocení jsou využívány speciální interpretační programy (softwary), do 

kterých jsou výsledky z laserového skeneru extrahovány. Tyto programy identifikují každý 

spot na čipu a stanovují poměr obou flourochromů. Získané údaje jsou dále porovnávány 

s databázemi (Siggberg et al. 2010). Prostřednictvím použitých databází lze klasifikovat 

detekované CNV do jednotlivých skupin, což je pro interpretaci výsledků získaných metodou 

array-CGH nezbytné. Jsou používány jak interní, tak externí databáze (Weise et al. 2012). 

Více o interpretačních programech a databázích pojednává metodická část této práce. 

2.5.1 Interpretace dat – kategorie  

Pro hodnocení a interpretaci nálezů CNV, získaných metodou array-CGH, byly 

vyvinuty odborné pokyny, které podporují jednotnost výkladu – American College of Medical 

Genetics standards and guidelines for interpretation and reporting of postnatal constitutional 

copy number variants. Tato publikace uvádí doporučené kategorie interpretací – patogenní, 

benigní a nejisté klinické významy. Do kategorie patogenních CNV řadíme nálezy, které jsou 

dokumentované ve více publikacích jako klinicky významné. Patří sem velké CNV, které 

nemusí být popsány v lékařské literatuře, ale musí u nich být jasně daná klinická závažnost. 

Tato kategorie obsahuje nejvíce cytogeneticky viditelné změny, tj. aberace o velikosti            

3 – 5Mb. Kategorie benigních CNV zahrnuje nálezy, které jsou ve více publikacích nebo 

databázích uvedeny jako benigní varianta. Zejména se jedná o ty CNV, které prezentují běžné 

polymorfismy. Jako polymorfismus označujeme stav, kdy se CNV vyskytují nejméně o 1 % 

populace. Je důležité pečlivě zvážit "dávku" detekovaného a publikovaného CNV vzhledem k 

tomu, že např. duplikace některých regionů může být benigní, zatímco delece stejného 

intervalu může mít klinický význam. Kategorie nejistých klinických významů představuje 

poměrně širokou škálu výsledků, které momentálně nelze jednoznačně označit za patogenní 

nebo benigní. Dále nálezy v této kategorii dělíme na tři skupiny. Do skupiny "nejistý klinický 

význam, pravděpodobně patogenní" patří ty CNV, jejichž charakteristika byla popsána 

alespoň u jednoho pacienta s dobře definovaným fenotypem. V daném intervalu CNV se 

navíc vyskytují geny, které jsou známé a jejichž funkce souvisí s fenotypovými projevy 

pacienta. Do skupiny "nejistý klinický význam, pravděpodobně benigní" řadíme ty nálezy, 

během kterých nebyli v intervalu CNV identifikovány protein-kódující geny. Navíc případy 

se stejným nálezem jsou popsány jen v malém počtu databází nebo publikací. Zároveň však 

nepředstavují polymorfismus. Poslední skupina nejistých klinických významů nemá žádnou 
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subklasifikaci. Jde o případy, kdy segment CNV sice obsahuje geny, ale jejich citlivost na 

změnu počtu kopií není známa. Publikace nebo databáze se navíc rozcházejí v popisu CNV a 

pevné závěry týkající se klinického významu nejsou dosud stanoveny. Dále se pak během 

interpretace mohou objevit neočekávané nálezy asociované s klinickými projevy, např. u 

pacienta, který je nosičem recesivního onemocnění (např. delece genu pro cystickou fibrózu) 

nebo CNV související s rizikem vzniku neoplázií (Kearney et al. 2011).  

2.5.2 ISCN – zápis výsledků  

ISCN slouží nejen pro zápis výsledků cytogenetických, ale také molekulárně-     

cytogenetických, např. výsledků pořízených během vyšetření FISH nebo array-CGH.  

Zápisy normálních výsledků array-CGH vypadají takto:  

 arr(1-22,X)x2                  normální nález u ženy 

 arr(1-22)x2,(XY)x1         normální nález u muže   

Symbol „arr“ značí, že jde o výsledek vyšetření array-CGH. U ženy jsou poté v závorce 

jako první uvedeny autozomy, pohlavní chromozomy jsou odděleny čárkou. Za závorkou je 

dáno, v jakém násobku byly chromozomy v závorce identifikovány. U muže jsou v první 

závorce uvedeny autozomy a v druhé závorce gonozomy. Po obou závorkách opět následuje 

číslo, udávající v jaké násobku byly detekovány chromozomy v závorkách.  

V případě, že nález je abnormální, nejdříve je uvedeno znaménko "arr" a poté úsek 

chromozomu, kterého se nález týká (např. 6q22q24). Následuje závorka, která obsahuje 

počátek a konec jednotlivých nukleotidů, které jsou aberací zasaženy (např. 113,900,000-

149,100,000). Za závorkou se opět udává číslo, v jakém násobku byla abnormalita nalezena 

(např. x1). Takový zápis podle ISCN může tedy vypadat následovně: arr 

6q22q24(113,900,000-149,100,000)x1. Tento zápis znamená, že byla detekována aberace na 

dlouhém raménku chromozomu 6, v oblasti q22q24. Pokud by touto metodou byla zachycena 

například duplikace na krátkém raménku chromozomu 17, v cytogenetické oblasti 17p11.2, 

zápis by mohl vypadat takto: arr 17p11.2(16,512,256-20,405,113)x3. Byly nalezeny tedy 3 

kopie daného úseku, a proto se jedná o duplikaci (Shaffer et al. 2013).  
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Existují ještě další symboly, které se vkládají na konec zápisu. Jedním z nich je „dn“, 

který znamená, že nález se u pacienta vyskytuje de novo. Dále pak „mat“ a „pat“, které 

vysvětlují, že aberace byla zděděna po matce nebo otci, tedy maternálně nebo paternálně. 

Příklady použití těchto znamének (Shaffer et al. 2013): 

 arr 17p11.2(16,512,256-20,405,113)x3 dn 

 arr Xp11.22(53,215,290-53,986,534)x2 mat 

 arr 18p11.32(102,328-2,326,882)x1 pat  

2.5.3 ISCA Consortium 

The International Standards for Cytogenomic Arrays (ISCA) Consortium – 

konsorcium mezinárodních standardů pro cytogenomické čipy je organizace, která usiluje o 

zlepšení kvality péče o pacienty v souvislosti s jejich vyšetřením v rámci klinické 

cytogenetiky, s využitím nových molekulárně cytogenetických technologií (včetně metody 

array-CGH). Jedna z úloh je podpora jednotného výkladu CNV. Na této organizaci se podílí 

pracovní skupina složená z osob, které mají odborné znalosti v oblasti lékařské genetiky, 

výzkumu a bioinformatiky. Cílem skupiny je vyvinout standardy pro design čipů a 

shromažďovat vědecké údaje, které dokazují asociaci nálezů s klinickými fenotypy, které 

způsobují. První údaje byly shromážděny v roce 2007. V roce 2012 byly pro čipové metody 

navrženy designy přibližně 500 regionů v genomu člověka. Dále se organizace zabývá 

doporučením pro indikaci k vyšetření array-CGH. V poslední době se tato doporučení 

zaměřila na dětské pacienty, u kterých je pozorováno opoždění vývoje, mentální postižení, 

autismus a jiné vývojové vady (Riggs et al. 2012, Miller et al. 2010).  

2.5.4 Využití metody array-CGH v klinické genetice 

Metoda nachází uplatnění především v postnatální diagnostice, kde přispívá k 

upřesnění diagnózy, při prevenci, prognóze a hledání vhodné léčby. Kromě objasnění příčin 

mentálních retardací má v postnatální diagnostice i jiná uplatnění. Stává se stále běžnější 

metodou, která umožňuje pochopit a objasnit mechanismy vzniku některých nádorových 

onemocnění. Jde o metodu, která poskytuje vysokou úroveň rozlišení, jelikož je možné použít 

tisíce sond na pokrytí jednotlivých genů nebo skupin genů. Tak je možné diagnostikovat 

drobné aberace u pacientů, u kterých běžnou cytogenetickou (pruhovací) metodou nebyla 
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odhalena žádná abnormalita. Array-CGH umožňuje identifikaci velkého počtu příčin klinicky 

významných projevů nejen v rámci postnatální diagnostiky, ale důležitou funkci plní i 

v prenatální diagnostice (Riggs et al. 2012). Mikroskopická analýza, jejímž výsledkem je 

karyotyp, byla považována za zlatý standard pro prenatální diagnostiku kultivovaných buněk 

více než 30 let. Avšak nástup moderních a inovativních metod, které umožňují identifikovat 

CNV, přináší pro prenatální diagnostiku potenciál při řešení a interpretaci výsledků. 

Umožňuje doplnit klasické a omezené analýzy o detekci submikroskopických aberací, které 

jsou nad rámec mikroskopického rozlišení (Rickman et al. 2005).  

2.5.5 Postnatální vyšetření metodou array-CGH 

Siggberg et al. diagnostikovali pomocí metody array-CGH 150 finských pacientů s 

idiopatickou mentální retardací, vývojovými vadami a/nebo malformacemi. Účelem studie 

bylo identifikovat klinicky významné mikrodelece a mikroduplikace. U všech pacientů byl 

zhodnocen normální karyotyp. Nalezeny byly submikroskopické odchylky u 28 pacientů 

(18,6 %). Z těchto zjištěných odchylek bylo 8 (5,3 %) klinicky významným vzhledem ke 

spojitosti se vznikem syndromů (Siggberg et al. 2010).  Rosenberg studoval 81 mentálně 

postižených jedinců, při čemž u 20 (25 %) z nich identifikoval drobné přestavby. Z toho počtu 

se jednalo o 7 aberací de novo. U 13 pacientů (16 %) bylo zjištěno, že jejich klinické příznaky 

souvisejí s nálezem, který byl získán prostřednictvím metody array-CGH (Rosenberg 2005). 

Další publikovaná studie, kterou uskutečnili Friedman et al., se zaměřila na 100 dětských 

pacientů s idiopatickou MR. Aberace vyskytující se de novo byly detekovány u 11 těchto 

pacientů (Friedman et al. 2006). Zmíněné i některé jiné studie, které se specializují na detekci 

submikroskopických aberací, souvisejících s MR u pacientů, shrnuje tabulka 2.2.  

Tab. 2.2 Přehled výsledků některých studií, zabývajících se CNV u mentálně retardovaných pacientů, za použití 

metody array-CGH. Vytvořeno dle (Shaw-Smith 2004, Rosenberg 2005, Schoumans 2005, Friedman et al. 2006, 

Siggberg 2010).  

Studie Počet vyšetřených osob Záchyt 

Shaw-Smith, 2004 50 pacientů 12 nálezů (24 %) 

Rosenberg et al. 2005 81 pacientů 13 nálezů (16,3 %) 

Schoumans 2005 41 dětských pacientů 4 nálezy (9,8 %) 

Friedman et al. 2006 100 dětských pacientů 11 nálezů (11 %) 

Siggberg et al. 2010 150 dětských pacientů 8 nálezů (5,3 %) 
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CNV  jsou jedním z mnoha způsobů, kterým může být modifikována genová exprese a 

funkce. Některé varianty jsou běžně nalézány u zdravých jedinců, ale některé z nich se účastní 

na vzniku různých chorobných stavů, například na vzniku nádorů. Detekce těchto aberací 

usnadňuje identifikaci klíčových genů a drah spojených s procesem vzniku onemocnění 

(Pinkel et Albertson 2005).  

2.5.6 Prenatální vyšetření metodou array-CGH 

Evangelidou et al. aplikovali metodu array-CGH na 25 prenatálních vzorků. Z tohoto 

počtu byl u 15 vzorků stanoven normální karyotyp a abnormální nálezy během 

ultrazvukového vyšetření.  U 10 vzorků se zřejmě vyskytovaly balancované strukturní 

přestavby a u některých z nich i ultrazvukové abnormality. CNV byly identifikovány u 3 

vzorků (12 %). Ve dvou případech se jednalo o klinicky významné změny, zatímco třetí nález 

byl zařazen do kategorie nejistých klinických významů (Evangelidou et al. 2010). Sahoo et al. 

uskutečnili vyšetření 98 prenatálních vzorků (56 plodových vod a 42 choriových klků), za 

současného použití klasické cytogenetiky (G-pruhování) a metody array-CGH. U 5 vzorků 

(5,1 %) prokázali klinicky významné CNV a další 2 de novo abnormality s nejistým 

klinickým významem (Sahoo et al. 2006).  

V jiné studii bylo diagnostikováno 151 prenatálních vzorků s normálním karyotypem. 

Metodou array-CGH byly nalezeny 2 kauzální přestavby (Shaffer et al. 2008). Během další 

studie byla tato metoda použita pro hodnocení 300 prenatálních vzorků (většinou AMC, zbylá 

část CVS). Mezi nejčastější indikace patřil věk matky a/nebo abnormální ultrazvukový nález. 

Ve výsledku bylo nalezeno 58 (19,3 %) CNV, z toho 15 klinicky významných (patogenních), 

40 pravděpodobně benigních a 3 CNV byli interpretovány jako nálezy s nejistým klinickým 

významem (Van den Veyver et al. 2009). Vialard et al. prokazovali mikrodeleční syndromy a 

subtelomerické přestavby u 39 plodů s vrozenými vývojovými vadami většího počtu, u 

kterých bylo těhotenství ukončeno. U 37 vzorků potracené tkáně byl stanoven normální 

karyotyp a pomocí array-CGH u nich byly detekovány 4 nálezy (10,8 %) (Vialard et al. 

2009). Valduga et al. publikovali studii, zabývající se vyšetřením 50 plodů, u kterých byly 

objeveny malformace většího počtu (42 případů) a těžké mozkové anomálie (8 případů). 

Patogenní CNV byly identifikovány u 5 plodů (10 %) (Valduga et al. 2010).  
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2.6 Metoda FISH (fluorescenční in situ hybridizace) 

2.6.1 Princip metody 

FISH je molekulárně cytogenetická metoda, která je založená na in situ hybridizaci 

sondy (krátkého jednořetězcového fragmentu nukleové kyseliny, např. plazmidu nebo 

bakteriofágové molekuly DNA) s nukleovou kyselinou vyšetřovaného materiálu. 

Vyšetřovanou DNA přitom není nutné izolovat. Z důvodu detekce signálu, musí být sondy 

označeny. Použití fluorescenčních barviv pro tento účel, bylo do laboratoří zavedeno v roce 

1988, přičemž značení sondy těmito barvivy může probíhat nepřímým nebo přímým (v 

současnosti preferovaným) způsobem. Přímé značení zajišťuje maximální citlivost detekce. 

Během nepřímého značení sondy se využívá hapten (tj. látka, která má antigenní vlastnosti, 

patří sem např. biotin), který detekujeme prostřednictvím značené protilátky (např. avidin 

značený fluorochromem). Přímý způsob značení sond je v dnešní době nejpoužívanější 

(Kočárek et al. 2010). 

I pro tuto metodu platí jistá omezení. Vzhledem k tomu, že zvolená sonda je 

komplementární pouze k určité části genomu, neumožňuje identifikaci změn jinde, než právě 

v této části. Není tedy možné vyhledávat aberace „naslepo“, ale pouze vyvrátit či potvrdit 

podezření na konkrétní abnormality (Shaffer et Bui 2007). 

2.6.2 Využití metody 

Metoda je využívána hlavně při potřebě doplnění klasické cytogenetické analýzy. Pro 

doplnění nebo upřesnění nálezů, které byly získány i jinými metodami, než konvenčními 

cytogenetickými.  Použití nalézá i u buněk, které nelze kultivovat, jelikož není nutné používat 

metafázní chromozomy, ale postačují buňky v interfázi. Výhodou je rychlé hodnocení 

několika stovek či tisíců buněk najednou. Navíc je možné detekovat původ marker 

chromozomů, objasnit složité translokace, vyšetřit kryptické přestavby nebo stanovit poměr 

jednotlivých buněčných klonů v mozaikách. Uplatnění ve stanovení chromozomové 

konstituce tedy nachází během rychlé prenatální diagnostiky, při vyšetření frekvence 

aneuploidií u spermií, i v preimplantační diagnostice (Shaffer et Bui 2007). 
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2.6.3 Rozdělení používaných sond 

Pro FISH jsou používány naštěpené sondy na fragmenty o velikosti 200 – 400bp. 

Sonda musí být přítomna v daleko vyšší koncentraci, než je koncentrace cílové DNA, aby při 

hybridizaci nedošlo k přednostnímu propojení původních řetězců. Rozdělujeme 3 typy sond, 

které jsou běžně používány – satelitní, lokus-specifické a malovací sondy. Satelitní sondy 

mohou být centromerické (hybridizující s repetitivními sekvencemi v centromerických 

oblastech) nebo telomerické (hybridizující s repetitivními sekvencemi v telomerických 

oblastech). Mohou být využívány pro detekci aneuploidií nebo pro identifikaci marker 

chromozomu. Pro detekci mikrodelecí jsou používány lokus-specifické sondy, které jsou 

schopny hybridizovat s jednotlivými geny, popř. se skupinami genů. Tyto dva typy výše 

popsaných sond lze použít i pro analýzu buněk v interfázi, bez předešlé kultivace. Pro 

vyšetření přestaveb chromozomů, které se nacházejí v metafázi buněčného cyklu, můžeme 

použít malovací sondy. Jedná se o celochromozomové sondy, umožňující označení celého 

chromozomu (Nussbaum et al 2004).   

2.6.4 Základní protokol FISH  

Jako vzorek pacienta jsou tedy využívány dělící se buňky, nebo buňky v interfázi 

buněčného cyklu. Jejich příprava je odlišná. Pro získání metafázních buněk je používán stejný 

princip jako v případě základního cytogenetického vyšetření. V případě zpracování buněk 

v interfázi se degradují tkáně, buněčné membrány a zbytky cytoplasmy. Poté se u obou typů 

pokračuje stejným způsobem. Na podložní sklo se vzorkem je aplikována sonda a navodí se 

podmínky pro jejich denaturaci. Doba denaturace je pro každou sondu předem stanovena. 

Díky organickému rozpouštědlu formamid je dostačující denaturační teplota 75 – 80 ºC. Bez 

použití tohoto roztoku, který destabilizuje DNA, bychom potřebovali teplotu vyšší, čímž by 

mohlo dojít k poškození biologického materiálu pacienta. Nastává hybridizace použité sondy 

na cílovou DNA, za teploty 37 ºC. Doba renaturace závisí na typu použité sondy. Dále je 

nutné odstranit nespecifické signály, tedy sondy, které se během hybridizace navázaly 

k sekvencím, s nimiž jsou jen málo komplementární. V dalším kroku nastává nespecifické 

obarvení (podbarvení chromozomů a interfázních jader) a vyhodnocení signálů, pomocí 

fluorescenčního mikroskopu (Kočárek et al. 2010). 
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2.6.5 Zápis výsledků podle názvosloví ISCN 

 Při zápisu výsledku metody FISH nejprve uvádíme symbol „ish“ (hybridizace in 

situ na dělících se buňkách), poté znaménko strukturní aberace (např. del) a oblast, které se 

chromozomální aberace týká. Následuje závorka, ve které jsou uvedeny symboly 

vyšetřovaných lokusů. Za tímto údajem je přítomno ještě znaménko plus (+) nebo (-), které 

udávají přítomnost nebo absenci těchto lokusů. Příklad zápisu nálezu submikroskopické 

aberace:  ish del(22)(q11.2)(D22S75-). Zápis znamená, že byla provedena in situ hybridizace, 

která odhalila deleci na chromozomu 22, v pruhu q11.2, lokusu D22S75-). Pokud se jedná o 

hybridizaci in situ na interfázních jádrech, na začátku zápisu uvádíme symboly „nuc ish“ 

(Shaffer et al. 2013).  
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3. Cíle práce 

1) Pomocí metody array-CGH se podílet se na vyšetření všech pacientů, kteří byli pro 

tuto diagnostiku indikováni klinickým genetikem. 

2) Společně s odbornými pracovníky odhalit duplikace a delece, související s 

fenotypovými projevy pacientů, u kterých byl vyhodnocen normální karyotyp. A 

upřesnit nálezy klasického cytogenetického vyšetření, kterým byla již dříve 

detekována aberace určitého chromozomálního úseku. 

3) Patogenní nálezy u dětské skupiny pacientů porovnat s literárními údaji. 
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4. Materiál a metody 

4.1 Soubor pacientů 

Během výzkumu v akreditované genetické laboratoři GENvia s.r.o., bylo klinickými 

genetiky indikováno k vyšetření metodou array-CGH celkem 240 pacientů. Indikace u 

každého pacienta byla vysvětlena uvedením kódu podle MKN (mezinárodní klasifikace 

nemocí). Vyšetřeno bylo 132 vzorků prenatálních, 45 vzorků od pacientů do věku 12 let 

v době vyšetření a 63 vzorků od pacientů nad 12 let, s indikacemi různého typu. U všech 

pacientů zpravidla předcházelo cytogenetické vyšetření karyotypu pomocí G-pruhování.  

Tab. 4.1. Nejčastějí indikace u jednotlivých skupin pacientů, kteří byli vyšetřeni metodou array-CGH. Použité 

zkratky: MKN – mezinárodní klasifikace nemocí. 

Skupiny pacientů Počet Nejčastější indikace podle MKN 

Prenatální vyšetření 132 
O351 – Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace 

plodu 

Vyšetření dětských pacientů do 

12 let 
45 

Q870 – Vrozené malformační syndromy postihující převážně 

vzhled obličeje 

Vyšetření ostatních 

postnatálních vzorků 
63 

Z827 – Vrozené vady, deformace a chromozomální 

abnormality v rodinné anamnéze 

 

Většina vzorků byla vyšetřena v roce 2013 a malá část v roce 2014. Ve většině případů 

se jednalo o hledání abnormalit v genomu, které nebyly předchozím vyšetřením 

identifikovány. V ostatních situacích šlo o upřesnění výsledku, který byl detekován 

v karyotypu pacienta. Po provedení metody array-CGH (dle metodického pokynu), byly 

výsledky pořízené skenerem vyhodnoceny prostřednictvím specializovaných interpretačních 

programů a porovnávány s dostupnými interními i externími databázemi. Pro zápis výsledků 

byla použita nomenklatura ISCN, jejíž nejnovější vydání z roku 2013 udává pravidla pro 

přesný, správný a mezinárodní zápis nálezu, pořízený touto metodou.  

Vzhledem k tomu, že tato práce se zaměřuje na vyšetření dětských pacientů, převážná 

část metodické části je věnována právě těmto vzorkům, avšak záchyt abnormalit u všech 

vzorků (nejen dětských pacientů) je obsahem kapitoly výsledků. Některé patogenní nálezy 

byly ověřeny metodou FISH, a proto se oddíl 4.3 věnuje metodickému postupu této metody. 

Ověření patogenních výsledků jinými způsoby jsou vysvětleny.  
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4.2 Postup metody array-CGH 

4.2.1 Izolace DNA 

Výchozím produktem metody array-CGH je DNA izolovaná z různých typů tkání, 

která byla pro tuto práci použita. Níže jsou popsány postupy izolace DNA z choriových klků, 

potracené tkáně, plodové vody, periferní a fetální krve.  

4.2.1.1 Izolace DNA z choriových klků 

K izolaci DNA z choriových klků, jejíž získání je potřebné pro metodu array-CGH, 

byl použit izolační kit New iGENatal. Tento kit obsahuje komerčně dodávané roztoky, 

označené jako roztoky A – F. Do předem označené mikrozkumavky bylo dáno přiměřené 

množství (1 – 5 mg) očištěných a v PBS pufru (pH 7,2 – 7,4) promytých choriových klků. 

Dále bylo přidáno 300 µl roztoku A a mikrozkumavka byla dobře promíchána na vortexu. 

Následovala krátká centrifugace a inkubace 60 minut při 56 ºC. Ihned poté proběhla inkubace 

na ledu (5 minut), přidání 100 µl roztoku B a promíchání na vortexu. Vzorky byly 

centrifugovány 10 minut při 17000 xg. Supernatant bylo potřeba opatrně přepipetovat do 

sterilní, označené mikrozkumavky a přidat k němu 40 µl roztoku C a 400 µl roztoku D. Do té 

doby, než se vytvořila homogenní směs, byl vzorek promícháván převracováním  

mikrozkumavky. Ve vertikální poloze byl vzorek inkubován 10 minut při pokojové teplotě a 

poté centrifugován 5 minut při 11200 xg. Následovalo odebrání supernatantu a přidání 500 µl 

roztoku E k peletce (tj. sedimentu). Opět následovala centrifugace, 5 minut při 11200 xg. Po 

centrifugaci byl supernatant odebrán a zkumavka ponechána 5 minut otevřená (aby se odpařil 

zbytek roztoku E). Po přidání 50 µl roztoku F byl vzorek vortexován tak dlouho, dokud se 

pelentka nerozpustila. Výsledný roztok, s izolovanou DNA byl skladován při teplotě -20 ºC. 

Pro izolaci DNA z potracené tkáně byl použit stejný postup, za použití stejné kitové soupravy 

(Standardní operační postup BPP46).  

4.2.1.2 Izolace DNA z plodové vody 

Pro izolaci DNA z plodové vody byl také použit izolační kit New iGENatal. Alespoň  

2 ml plodové vody bylo centrifugováno 5 minut při 11200 xg. Po odebrání supernatantu bylo 

dále při izolaci pokračováno s peletkou. V dalších krocích, od přidání 300 µl roztoku A, byl 

postup identický jako v předchozím popisu izolace DNA z choriových klků a potracené tkáně 

(Standardní operační postup BPP46). 
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4.2.1.3 Izolace DNA z periferní krve 

Pro účel izolace DNA se periferní krev odebírá do zkumavky, ve které je přídavek 

protisrážlivého činidla EDTA. Izolace DNA byla provedena pomocí izolačního kitu QIAmp 

DNA Blood Mini Kit, který obsahuje komerčně dodávané roztoky. 20 µl proteázy bylo 

nepipetováno na dno 1,5 ml zkumavky a poté přidáno 200 µl vzorku krve. Následovalo 

přidání 200 µl pufru AL (Lysis buffer). Na vortexu byla zkumavka protřepána při rychlosti 

2550/min. Vzniklý mix byl přepipetován do označené QIAamp Spin kolonky, jejíž okraj je 

nutné zanechat suchý. Kolonka byla uzavřena víčkem. Poté proběhla centrifugace této 

kolonky (1 minutu při otáčkách 6000 xg). Zkumavka s filtrátem byla vyhozena a kolonka 

vložena do nové kolekční zkumavky. Následovalo přidání 500 µl pufru AW1 (Wash buffer 1) 

a centrifugace (1 minutu při otáčkách 6000 xg). Zkumavka s filtrátem byla opět vyhozena a 

kolonka vložena do nové kolekční zkumavky. Do nové zkumavky s kolonkou bylo 

napipetováno 500 µl pufru AW2 (Wash buffer 2). Poté opět následovala centrifugace, 

tentokrát 3 minuty při otáčkách 20000 xg. Zkumavka s filtrátem byla opět vyhozena a 

kolonka vložena do 1,5 ml zkumavky označené číslem DNA a příjmením pacienta. Do takto 

popsané zkumavky bylo přidáno 100 µl vody pro injekce a zkumavka se nechala inkubovat 1 

minutu při pokojové teplotě. Poté bylo potřeba zkumavku centrifugovat 1 minutu při otáčkách 

6000 xg. Kolonka byla vyhozena a vyizolovaná DNA použita pro metodu array-CGH. Stejný 

postup byl použit pro izolaci DNA z fetální krve (Standardní operační postup BPP18). 

4.2.2 Vybavení pro metodu array-CGH (reagencie, pomůcky a přístroje) 

Přístrojové vybavení, reagencie i pomůcky, použité při postupu metody array-CGH, 

jsou uvedeny v tabulkách 4.2, 4.3 a 4.4. 

Tab. 4.2. Přístrojové vybavení pro metodu array-CGH. 

Přístroj Výrobce 

NanoDrop ND 2000 spectrophotometr Thermo ScientificTM 

Concentrator plus Eppendorf 

PCR Cycler Eppendorf 

Microarray minicentrifuga  Arrayit Corporation 

Hybridizační pec Agilent Technologies, Inc. 

SureScan microarray scanner Agilent Technologies, Inc. 

Vortex  IKA® 

Centifuga Eppendorf 
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Tab. 4.3. Reagencie, které byly použity pro metodu array-CGH a reagencie, které se používají v některých 

případech. 

Reagencie 

DNA-Free Water 

Random primer 

Reaction Buffer 

dCTP labelling mix 

Cy5-cCTP (Cyklin 5) 

Cy3-cCTP (Cyklin 3) 

Klenow enzym 

Cot-1 (1mg/ml) 

Agilent 10x Blocking Agent 

Agilent 2x HiRPM Hybridization Buffer 

Odmývací roztok 1 

Odmývací roztok 2 

Reagencie používané v některých případech 

3M acetát sodný 

Absolutní ethanol 

Destilovaná H2O 

 

Všechny reagencie, se kterými bylo během této metody manipulováno, byly před 

použitím řádně protřepány na vortexu, popř. jemnějším způsobem promíchány.  

Tab. 4.4. Pomůcky, které byly použity pro metodu array-CGH. 

Pomůcky 

Krycí sklo – Gasket slide 

Čip OGT (Oxford Gene Technology) – 8x60k 

Magnetické míchadlo 

Chladící destička 

Hybridizační komůrka 

Odmývací vaničky 

Pinzeta 

Pipety – automatické (10µl, 100µl, 1000µl) 

Sterilní špičky (10µl, 100µl, 1000µl) 

Stripové zkumavky (8 strip 0,2ml PCR Tubes) 

Mikrozkumavky Eppendorf (1,5 ml) 

Sběrné zkumavky s kolonkou (Clean-up columns) 

Buničina 

Stojánky 

Svorka na čip 
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4.2.3 Metodický postup array- CGH 

Metodický postup se řídí příručkou CytoSureTM Array Handbook (8x60k formats), 

která uvádí pokyny pro použití čipu 8x60k. Jeden cyklus metody je určen pro vyšetření osmi 

pacientů zároveň. Na každého pacienta je na čipu přítomno 60 000 oligonukleotidových sond 

(fragmentů). Koncentrace DNA pacientů a jejich čistotu je nutné před zahájením vlastního 

postupu metody změřit. K tomuto kroku byl použit přístroj Nanodrop2000. Ideální hodnoty 

parametrů jsou uvedeny v tabulce 4.5. Koncentrace referečních (kontrolních) DNA jsou 

známy, neboť jsou komerčně dodány. Hodnoty, které nám určují čistotu DNA, dostáváme při 

porovnání absorbance DNA (při vlnové délce 260 nm) a bílkovin (při vlnové délce 280 nm). 

Pokud je výsledná hodnota nižší, než ideální, jedná se kontaminaci DNA proteiny. DNA 

může být kontaminována i roztoky během izolace (např. guanidinem, HCl, fenolem nebo 

uhlovodíky). Při porovnání absorbance DNA (při vlnové délce 260 nm) a těchto artefaktů (při 

vlnové délce 230 nm) dostáváme další hodnotu čistoty DNA.  

Tab. 4.5. Ideální hodnoty koncentrace a čistoty DNA, které jsou vyžadovány při přípravě DNA pro metodu 

array-CGH. Použité Zkratky: A – Absorbance. 

Parametr měření Ideální hodnota 

Koncentrace DNA ≥ 40ng/µl 

Čistota DNA 
A260/A280  ≥ 1,7 

A260/A230  ≥ 1,4 

 

Při nevyhovující koncentraci DNA, lze vzorky zakoncentrovat použitím přístroje 

Concentrator Plus. Pokud jsou detekovány nečistoty vzorků, je možné přečištění precipitací. 

Při přečišťování přidáme ke vzorku DNA 3M acetát sodný (v množství 0,1 µl x množství 

DNA, které bylo použito) a absolutní ethanol (v množství 2,5 µl x množství DNA, které bylo 

použito). Tento roztok (DNA + acetát sodný + absolutní etanol) inkubujeme minimálně 2 

hodiny při -20 °C, a po centrifugaci (15 minut, 15000xg) odebereme supernatant. Peletku 

resuspendujeme v destilované H2O. Kvalitu DNA lze v následujícím kroku ověřit agarózovou 

gelovou elektroforézou.  

Vzorky DNA, které splňovali podmínky pro správnou kvalitu, byly naředěny vodou 

(DNA-Free Water) tak, aby jejich konečný objem byl 18 µl a množství DNA 700 ng. Stejným 

způsobem bylo postupováno i u referenčních (kontrolních) DNA. Počet kontrolních DNA 

ženského původu musel souhlasit s počtem vyšetřovaných žen v cyklu metody. Stejné 

pravidlo platilo i pro mužské kontrolní DNA. Míchání DNA s vodou probíhalo v osmi 0,2 ml 
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stripových zkumavkách, které jsou navzájem propojeny (8 Strip 0,2 ml PCR Tubes). Poté bylo 

do vzorků i kontrol přidáno 10 µl Random primer a 10 µl Reaction Buffer. Vzorky i kontroly 

byly promíchány, krátce centrifugovány (pomocí Microarray minicentrifugy) a 20 minut 

ponechány inkubovat při 99 °C (v přístroji PCR Cykler – program: array/99). Po inkubaci se 

vzorky a kontroly okamžitě přenesli na led (vychlazenou destičku), kde se ponechali 

minimálně 5 minut.   

Dále byli jednotlivé DNA pacientů a jednotlivé DNA kontrol naznačeny takovým 

způsobem, jak ukazuje tabulka 4.6.  

Tab. 4.6. Reagencie použité pro značení DNA pacientů a referenčních DNA. 

DNA dCTP labelling mix Cy3-dCTP Cy5-dCTP Klenow enzym 

Vzorky pacientů 10 µl 1 µl  1 µl 

Kontrolní vzorky 10 µl  1 µl 1 µl 

 

Vzorky a kontroly byly promíchány a kráce centrifugovány. Poté následovala jejich 

inkubace 2 hodiny při 37 °C a 10 minut při 65 °C (v přístroji PCR Cykler – program: 

array/značení). Následovalo okamžité chlazení na ledu po dobu 5 minut.  

Naznačené DNA bylo nyní třeba přečistit. Pro každý vzorek pacienta a každou 

referenční DNA byla připravena zkumavka s kolonkou (Clean-up columns) tak, že kolonku 

bylo nutné nejdříve zvortexovat, pootevřít víčko a odlomit uzávěr jejího dna. Poté byly 

vloženy zpět do sběrných zkumavek. Takto připravené kolonky (bez vzorků a kontrol) byly 

centrifugovány 1 minutu při 2000 xg, vytaženy ze sběrných zkumavek a umístěny do čistých 

a označených 1,5 ml mikrozkumavek Eppendorf (safe-Lock Tubes). Po odstranění víček byly 

napipetovány jednotlivé vzorky a kontroly do středu kolonek. Následovala další centrifugace, 

1 minutu při 2000 xg. Kvalita značení DNA byla poté přeměřena přístrojem Nanodrop2000. 

Vyhovující hodnoty znázorňuje tabulka 4.7. 

Tab. 4.7. Měření inkorporace barviv Cy3 a Cy5 do DNA vzorků a kontrol. Uvedeny jsou minimální hodnoty 

vyhovujícího naznačení. 

Měřená hodnota Barvivo Cy3 (vzorky) Barvivo Cy5 (kontroly) 

Koncetrace DNA 200 ng/µl 150 ng/µl 

Inkorporované barvivo do DNA 6 pmol/µl 5 pmol/µl 
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Hodnoty inkorporace barviv do DNA byli v našem případě v  pořádku, a následovalo 

kombinování jednotlivých DNA vzorků s jednotlivými referenčními DNA. Vždy je nutné 

kombinovat DNA stejného pohlaví a s podobnými hodnotami naznačení. Takto 

nakombinované vzorky byly zakoncentrovány na objem 16 µl (použitím přístroje Concetrator 

plus). Pokud by nakombinované vzorky nebyly použity k hybridizaci, bylo by možné 

skladovat je při -70 °C. 

Pro správný průběh hybridizace bylo nutné ke každému nakombinovanému vzorku přidat: 

 2 µl Cot-1 (1mg/ml),  

 4,5 µl Agilent 10x Blocking Agent  

 22,5 µl Agilent 2x HiRPM Hybridization Buffer 

S hybridizačním pufrem bylo potřeba postupovat zvlášť opatrně pro jeho tendenci tvořit 

bubliny. Vzorky byly ponechány 3 minuty při 94 °C denaturovat a ihned poté inkubovat 30 

minut při 37 °C (oba kroky v přístroji PCR Cykler – program: array/hybridizace). Do 

hybridizační komůrky bylo umístěno krycí sklo (Gasket slide), na které byly do jednotlivých 

okýnek napipetovány vzorky DNA podle obrázku 4.1. 

Obr. 4.1. Rozložení jednotlivých okýnek na Gasket slide, do kterých byly pipetovány vzorky.  

 

Krycí sklo bylo překryto čipem, nápisem Agilent vlevo a směrem ke krycímu sklu. 

Komůrka byla uzavřena a dotažena šroubkem. Je vhodné, aby v políčkách nebyli přítomny 

bubliny. Následovalo umístění komůrky do hybridizační pece, předehřáté na 65 °C, a vzorky 

byly hybridizovány 22 hodin.  

Následující den byli pro odmývání použity odmývací roztoky č. 1 a 2, které jsou 

komerčně dodávány. Odmývací roztok č. 1 byl nalit do dvou vaniček a do třetí vaničky přišel 

odmývací roztok č. 2 (předehřátý na 37 °C). Hybridizační komůrka byla vytažena z pece, 

otevřena a čip s krycím sklem pomořen do první vaničky s roztokem č. 1. Pod hladinou bylo 

opatrně odděleno krycí sklo a čip od sebe. Poté byl čip umístěn do druhé vaničky s roztokem 

č. 1. Zde byl čip inkubován 5 minut za použití magnetického míchadla. Ve vaničce 

s nahřátým roztokem č. 2 byl poté čip inkubován přesně 1 minutu. V této fázi bylo potřeba čip 

opatrně osušit a přenést do držáku (nápisem Agilent nahoru a směrem k pantu zavírání). 
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Držák s čipem byl umístěn do skeneru (SureScan microarray scanner), jehož činnost byla 

spuštěna. Při skenování dochází k ozáření jednotlivých polí čipu excitačním světlem o 

specifické vlnové délce. Elektrony obou fluorochromů přejdou na vyšší energetickou hladinu 

a během jejich návratu dojde k vyzáření přebytečné energie ve formě fluorescenčního záření. 

Barvivo Cy5 je skenováno při 633 nm (červená) a barvivo Cy3 při 532 nm (zelená). Po 

skončení skenování byly výsledky skeneru extrahovány do počítače (do programu Agilent 

Feature Extraction), ve kterém lze pozorovat signály (viz. obrázek 4.2). 

Obr. 4.2. Oskenovaný čip, pozorovaný pomocí programu Agilent Feature Extraction. Zelená barva (Cy3) je 

signál vzorku a červená barva (Cy5) je signál kontroly.  Pokud je signál Cy3 slabší, vyšetřovaná DNA je v tomto 

úseku deletována. Pokud je slabší intenzita signálu Cy5, došlo ke zvětšení počtu kopií dané oblasti.  

 

Výsledky ze skeneru byly nyní připraveny pro hodnocení prostřednictvím interpretačního 

programu (Standardní operační postup BPP45, 2013).  

4.2.4 Hodnocení výsledků – interpretační programy a databáze 

Při vyhodnocení výsledků byly použity dva interpretační programy. Oba nabízejí 

kombinaci funkcí, které umožňují standardizovat analýzu dat získaných touto metodou. 

Prvním z nich je CytoSureTM Interpred software, navržený firmou Oxford Gene Technology 

ve spolupráci s ISCA. Druhým programem je Agilent CytoGenomics 2.7., který patří firmě 

Agilent Technologies, Inc. Pomocí obou programů bylo možné na základě interních a 

externích databází efektivně vyhodnotit nálezy, které jsme získali metodou array-CGH. Mezi 

externí databáze patří databáze OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), která 

obsahuje komplexní přehled lidských genů a jejich popis. Zaměřuje se také na vztah mezi 

genotypem a fenotypem. Dalšími databázemi jsou např.  DGV (Database of genomic 

variants), DECIPHER (Database od Chromosomal Imbalance and Phenotype in Human 

using Ensembl Resources) a ISCA. 
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4.3 Postup metody FISH 

Pro získání suspenze, kterou lze aplikovat na připravená a namražená podložní skla, 

byl použit stejný postup, jako v případě přípravy preparátů pro klasické cytogenetické 

hodnocení. Jedná se tedy o chromozomy získané z lymfocytů periferní krve. Po třetí fixaci 

(fixačním roztokem metanol + kyselina octová) následovalo nakapání 200 µl fixovaných 

buněk na namražené sklo a fixační směs se při pokojové teplotě nechala odpařit. Pod 

inverzním mikroskopem byla zkontrolována kvalita skla. Poté bylo nalezeno místo 

s největším počtem mitóz a nedělících se jader, jejichž rozvolnění bylo vyhovující, a 

označeno diamantovou tužkou. Dále byla provedena dehydratace (odvodnění) podložního 

skla se vzorkem vzestupnou alkoholovou řadou (70%, 85% a 100% etanolem). Poté se sklo 

nechalo oschnout. Následovala příprava sond, které jsou komerčně vyráběny a dodávány. Pro 

ověření nálezu u pacienta č. III byly použity sondy od firem Cytocell a BlueGnome. 

V případě pacienta č. II byly použity sondy od firem BlueGnome a Vysis. Práce se sondami 

vyžaduje co nejméně světla. Poté byla sonda aplikována na krycí sklo (24x24 mm), na které 

se přiložilo sklo podložní (se vzorkem). Poté se krycí sklo po okrajích zalepilo lepidlem od 

firmy Marabu. Preparát se sondou se nechal kodenaturovat na topné desce při 73 – 75 ºC ve 

tmě, podle typu sondy 1 až 10 minut. Po kodenaturaci bylo sklo umístěno do připravené vlhké 

komůrky a v termostatu ponecháno hybridizovat při 37 ºC. Preparát byl v termostatu 

ponechán do druhého dne. Druhý den následovalo odmývání podložního skla (zbaveného 

krycího skla) pomocí odmývacího roztoku, který byl vytemperován na teplotu 73 ºC ve vodní 

lázni. Poté ještě v odmývacím roztoku, který měl pokojovou teplotu. Podložní sklo bylo 

dehydratováno vzestupnou alkoholovou řadou (70%, 85% a 100% etanolem). Po dehydrataci 

bylo třeba nechat sklo zaschnout ve tmě. Na připravené krycí sklo (24x24 mm) se aplikovalo 

5µl DAPI (4´6,-diamidino-2-fenylindol) a na tuto kapku bylo přiloženo označené místo se 

vzorkem na podložním skle. Preparát se nechal v mrazáku, pro lepší vizualizaci. Posledním 

krokem byla vizualizace a hodnocení výsledků. V zatemněné místnosti, pomocí 

fluorescenčního mikroskopu. Pro odečítání signálů byl použit imerzní mikroskop (zvětšení 

1000x) a příslušné filtry pro aplikované sondy. Hodnoceno bylo u každého pacienta celkem 

20 mitóz dvěma pozorovateli a všechny byly dokumentovány nahráváním pomocí programu 

LUCIA Cytogenetics, aktualizované verze 2013 (Standardní operační postup BPP06).  
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5. Výsledky 

5.1 Výsledky metody array-CGH – všechny skupiny pacientů 

Z celkového počtu 240 vyšetřených osob, byly u 22 pacientů detekovány duplikace a 

delece, které byly zařazeny do kategorie patogenních nálezů (mají tedy patogenní klinický 

význam pro vyšetřené osoby). Záchyt metodou array-CGH v naší laboratoři tedy činí 9,16 %. 

Nálezy u jednotlivých skupin pacientů znázorňuje tabulka 5.1 a graficky zobrazuje obrázek 

5.1. Ze 132 vzorků získaných prenatálním vyšetřením byly tyto aberace nalezeny u 8 z nich 

(6,06 %). Dále 8 nálezů (17,77 %) bylo detekováno u dětských pacientů do 12 let, 

z celkového počtu 45. Poslední skupinu pacientů tvořili ostatní pacienti, kteří podstoupili 

postnatální vyšetření metodou array-CGH. Z 63 pacientů byl u 6 z nich (9,52 %) detekován 

nález patogenní duplikace/delece. Absolutní a relativní četnosti patogenních nálezů u 

jednotlivých skupin i celkově uvádí tabulka 5.2.  

Tab. 5.1. Záchyt významných duplikací/delecí, které souvisejí s fenotypem vyšetřované osoby. 

Skupiny pacientů 
Celkový počet vyšetřených pacientů 

v dané skupině 

Identifikované patogenní 

duplikace/delece 

Vzorky z prenatálního 

vyšetření 
132 8 (6,06 %) 

Vzorky dětských pacientů 

do 12 let 
45 8 (17,77 %) 

Ostatní postnatální  

vzorky 
63 6 (9,52 %) 

Celkem 240 22 

 

Tab. 5.2. Absolutní a relativní četnosti patogenních nálezů u všech skupiny pacientů. 

Skupiny pacientů Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vzorky z prenatálního vyšetření 8 36,36 

Vzorky dětských pacientů do 12 let 8 36,36 

Ostatní postnatální vzorky 6 27,27 

Celkem 22 100,00 

 

 

 

 



Diplomová práce  5. Výsledky 

54 
 

Obr. 5.1. Grafické znázornění patogenních výsledků, zachycených metodou array-CGH. 

 

5.2 Výsledky metody array-CGH – vzorky prenatálního vyšetření 

V rámci skupiny pacientů, kteří podstoupili prenatální vyšetření, bylo diagnostikováno 

43 vzorků plodové vody, 70 vzorků choriových klků, 8 vzorků fetální krve a 11 vzorků 

potracené tkáně. Počet identifikovaných nálezů u jednotlivých vzorků ukazuje tabulka 5.3 a 

znázorňuje obrázek 5.2. Absolutní a relativní četnosti patogenních nálezů v rámci 

prenatálního vyšetření jsou uvedeny v tabulce 5.4. 

Tab. 5.3. Rozdělení pacientů, kteří podstoupili prenatální invazivní vyšetření, a záchyt nálezů u nich.  

Typy prenatálních vzorků Počet vyšetřených pacientů 
Záchyt patogenních 

delecí/duplikací 

Vzorky plodové vody (AMC) 43 3 (6,98 %) 

Vzorky choriových klků (CVS) 70 3 (4,28 %) 

Vzorky fetální krve 8 1 (12,50 %) 

Vzorky potracené tkáně 11 1 (9,09 %) 

Celkem 132 8 (6,06 %) 
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Tab. 5.4. Absolutní a relativní četnost patogenních nálezů v rámci prenatálního vyšetření. 

Typy prenatálních vzorků Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vzorky plodové vody (AMC) 3 37,50 

Vzorky choriových klků (CVS) 3 37,50 

Vzorky fetální krve 1 12,50 

Vzorky potracené tkáně 1 12,50 

Celkem 8 100,00 

 

 

Obr. 5.2. Grafické znázornění patogenních výsledků, které byly identifikovány u vzorků prenatálního vyšetření. 
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5.3 Výsledky metody array-CGH – skupina dětských pacientů 

Dále se tato práce zabývá pouze patogenními nálezy u dětské skupiny pacientů, které 

byly získány metodou array-CGH. U všech pacientů, u kterých byl detekován patogenní 

výsledek, byly identifikovány i jiné nálezy (benigní nebo s nejistým klinickým významem). 

Těmto výsledkům, které momentálně nelze asociovat s klinickými projevy pacientů, není dále 

věnována pozornost. Pořadí číslování pacientů je v celém následujícím textu stejné.  U 7 

pacientů byl použit interpretační program CytoSureTM Interpred software. U posledního 

pacienta č. VIII byl použit program Agilent CytoGenomics 2.7. 

Tab. 5.5. Pohlaví, věk a indikace pacientů s patogenním nálezem. Použité zkratky: NS – nespecifické. 

Pacient Pohlaví Věk Indikace dle MKN (mezinárodní klasifikace nemocí) 

Pacient I muž 6 let 
Q870 – Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled 

obličeje 

Pacient II muž 4 roky 
R629 – Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického 

vývoje NS 

Pacient III žena 3 roky 
R629 – Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického 

vývoje NS 

Pacient IV žena 10 let F790 – Neurčená mentální retardace 

Pacient V muž 6 let 
R629 – Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického 

vývoje NS 

Pacient VI muž 3 roky Z848 – Jiné určené stavy v rodinné anamnéze 

Pacient VII muž 5 let 
R629 – Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického 

vývoje NS 

Pacient VIII muž 3 měsíce Q748 – Jiné určené vrozené vady končetin(-y) 

 

Tab. 5.6. Patogenní duplikace a delece, které byly detekovány u jednotlivých pacientů. Dále jejich cytogenetická 

lokalita a počet genů, které zasahují. 

Pacient Delece/Duplikace Cytogenetická oblast nálezu Počet zasaženýchgenů 

Pacient I Duplikace Xq13.3-q21.33 43 protein kódujících  genů 

Pacient II Delece Xq21.1-q21.31 11 protein kódujících  genů 

Pacient III Duplikace 8p23.1 37 protein kódujících  genů 

Pacient IV Duplikace 9p24.3-p22.2 225 genů a pseudogenů 

Pacient V Delece 15q13.2-q13.3 14 protein kódujících  genů 

Pacient VI Delece 14q32.32-q32.33 278 genů a pseudogenů 

Pacient VII Delece 16p11.2 33 protein kódujících  genů 

Pacient VIII Delece 7p14.3p12.3 108 genů a pseudogenů 
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5.3.1 Pacient č. I 

U pacienta byla detekována duplikace na chromozomu X (jak je vidět na obrázku 5.3), 

v cytogenetické oblasti Xq13.3-q21.33, Zápis dle ISCN: arr Xq13.3-q21.33(74,421,116-

94,376,047)x2. Dále obrázek 5.4 detailně ukazuje duplikovanou oblast o velikosti 19.95Mb, 

která zasahuje 43 protein-kódujících genů.  

Obr. 5.3. Celý genom pacienta č. I. Červeně označen patogenní nález na chromozomu X. 

 

Obr. 5.4. Chromozom X, na kterém byla nalezena duplikace (zřetelně znázorněna červeně) 

 



Diplomová práce  5. Výsledky 

58 
 

5.3.2 Pacient č. II 

U pacienta byla detekována delece na chromozomu X, v cytogenetické oblasti 

Xq21.1-q21.31. Zápis dle ISCN: arr Xq21.1-q21.31(82,501,154-87,498,917)x0. Jedná se o 

5Mb úsek, který zasahuje 11 protein-kódujících genů. Jde se o familiární výskyt mutace, 

kterou pacient zdědil po matce.   

Obr. 5.5. Celý genom pacienta č. II. Modře označen patogenní nález na chromozomu X. 

 

Obr. 5.6. Delece na chromozomu X u pacienta č. II. Patogenní úsek znázorněn modře. 
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5.3.3 Pacient č. III 

U pacienta byla nalezena duplikace na chromozomu 8, v cytogenetické oblasti 8p23.1. 

Zápis dle ISCN: arr 8p23.1(8,353,740-10,049,102)x3. Duplikace o velikosti 1,7Mb zasahuje 

37 protein kódujících-genů a je zděděna po otci (jde tedy o familiární výskyt).  

Obr. 5.7. Celý genom pacienta č. III. Modře označen patogenní nález na chromozomu 8. 

 

Obr. 5.8. Chromozom 8 pacienta č. III.  Modře zvýrazněn familiární (paternální) nález.  
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5.3.4 Pacient č. IV 

U pacienta byla nalezena duplikace na chromozomu 9 v cytogenetické oblasti 9p24.3-

p22.2. Zápis dle ISCN: arr 9p24.3-p22.2(204,090-18,073,349)x3. Duplikace o velikosti 

17,87Mb zasahuje 225 genů a pseudogenů. 

Obr. 5.9. Celý genom pacienta č. IV. Modře označen patogenní nález na chromozomu 9. 

 

Obr. 5.10. Chromozom 9 pacienta č. IV. Modře označen patogenní nález.  
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5.3.5 Pacient č. V 

U tohoto pacienta byla nalezena 2,02Mb delece na chromozomu 15, v cytogenetické 

oblasti 15q13.3. Zápis dle ISCN: arr 15q13.2-q13.3(30,419,801-32,443,124)x1. Deleci, která 

zasahuje 14 protein kódujících-genů, zdědit pacient od matky.  

Obr. 5.11. Celý genom pacienta č. V. Patogenní nález na chromozomu 15 označen červeně.  

 

Obr. 5.12. Chromozom 15 pacienta č. V. Červeně označen patogenní nález. 
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5.3.6 Pacient č. VI 

U tohoto pacienta byla nalezena delece na chromozomu 14 v cytogenetické oblasti 

14q32.32-q32.33. Zápis dle ISCN: arr 14q32.32-q32.33(103,470,161-107,287,708)x1. Delece 

o velikosti 3,82Mb zasahuje 278 genů a pseudogenů. 

Obr. 5.13. Celý genom pacienta č. VI. Patogenní nález na chromozomu 14 označen modře. 

 

Obr. 5.14. Chromozom 14 pacienta č. VI. Modře zvýrazněn patogenní nález. 

 



Diplomová práce  5. Výsledky 

63 
 

5.3.7 Pacient č. VII 

 U pacienta č. VII byla nalezena delece na chromozomu 16, v cytogenetické oblasti 

16p11.2. Zápis dle ISCN: arr 16p11.2(29,673,967-30,190,593)x1. Deleci o velikosti 

516,63kb, zasahující 33 protein-kódujících genů, zdědil pacient po otci.  

Obr. 5.15. Celý genom pacienta č. VII. Delece na chromozomu 16 znázorněna modře. 

 

Obr. 5.16. Chromozom 16 pacienta č. VII. Modře zvýrazněn patogenní nález. 
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5.3.8 Pacient č. VIII 

U pacienta č. VIII byla nalezena delece na chromozomu 7, v cytogenetické oblasti 

7p14.3p12.3. Zápis dle ISCN: 7p14.3p12.3(30 460 549-46 044 448)x1. Delece o velikosti 

15,58 Mb zasahuje 108 genů a pseudogenů. U pacienta byl použit interpretační program 

Agilent CytoGenomics 2.7. 

Obr. 5.17. Celý genom pacienta č. VIII. Delece na chromozomu 7 zvýrazněna. 

 

Obr. 5.18. Chromozom 7 pacienta č. VIII. Patogenní nález v oblasti 7p14.3p12.3 je zvýrazněn. 
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5.4 Hodnocení kvality analýzy 

Při práci s interpretačním programem byly získány automaticky vygenerované 

hodnoty, ze kterých lze vyhodnotit kvalitu výstupních dat. Důležité je získat nízkou hodnotu 

SD (standard deviations – standardní odchylka), která vyjadřuje míru rozptylu Log poměrů 

mezi sondami jednoho pole. O kvalitě analýzy vypovídá také hodnota poměru intenzity 

signálu fluorochromu vůči pozadí (šumu), která by měla být co nejvyšší. Kategorie hodnot 

těchto parametrů dle použitého interpretačního programu, znázorňuje tabulka 5.7.  

Tab. 5.7. Vynikající, vyhovující a špatné hodnoty parametrů, které určují kvalitu provedené metody array-CGH.  

Parametr Vynikající hodnota Vyhovující hodnota Špatná hodnota 

Hodnota SD < 0,2 < 0,3 > nebo = 0,3 

Poměr intenzity zeleného 

signálu vůči pozadí 
> 100,0 > 30,0 < nebo = 30,0 

Poměr intenzity červeného 

signálu vůči pozadí 
> 100,0 > 30,0 < nebo = 30,0 

 

Tab. 5.8. Vygenerované hodnoty SD (standardní odchylka) u jednotlivých pacientů. 

Vzorek Hodnota SD Kvalita analýzy 

Pacient I 0,1560 Vynikající 

Pacient II 0,1200 Vynikající 

Pacient III 0,1020 Vynikající 

Pacient IV 0,0880 Vynikající 

Pacient V 0,0940 Vynikající 

Pacient VI 0,0900 Vynikající 

Pacient VII 0,1080 Vynikající 

Pacient VIII 0,1276 Vynikající 

 

Tab. 5.9. Hodnoty poměrů intenzit zelených signálů vůči pozadí (šumu) u jednotlivých pacientů.  

Vzorek 
Intenzita zeleného 

signálu 
Pozadí (šum) 

Poměr intenzity 

zeleného signálu vůči 

pozadí (šumu) 

Kvalita analýzy 

Pacient I 176,328 5,620 31,375 Vyhovující 

Pacient II 720,795 5,032 143,242 Vynikající 

Pacient III 817,354 6,709 121,829 Vynikající 

Pacient IV 896,733 6,104 146,909 Vynikající 

Pacient V 737,996 4,978 148,252 Vynikající 

Pacient VI 838,263 7,225 116,023 Vynikající 

Pacient VII 719,800 4,605 156,308 Vynikající 

Pacient VIII 430,867 3,991 107,960 Vynikající 
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Tab. 5.10. Hodnoty poměrů intenzit červených signálů vůči pozadí (šumu) u jednotlivých pacientů. 

Vzorek 
Intenzita 

červeného signálu 
Pozadí (šum) 

Poměr intenzity 

červeného signálu vůči 

pozadí (šumu) 

Kvalita analýzy 

Pacient I 277,643 5,9370 46,765 Vyhovující 

Pacient II 1309,32 6,2512 209,451 Vynikající 

Pacient III 1392,64 9,6810 143,853 Vynikající 

Pacient IV 1482,25 9,0510 163,766 Vynikající 

Pacient V 1122,37 7,1400 157,195 Vynikající 

Pacient VI 1274,90 9,3900 135,770 Vynikající 

Pacient VII 1271,55 7,3360 173,330 Vynikající 

Pacient VIII 531,742 5,0630 105,025 Vynikající 

 

Podle tabulek 5.8, 5.9 a 5.10, které znázorňují automaticky vygenerované hodnoty 

kvality u patogenních vzorků dětských pacientů je zřejmé, že kvalita provedení metody array-

CGH byla ve většině případů vynikající. Vyhodnocené výsledky tak lze považovat za 

směrodatné. 



Diplomová práce  5. Výsledky 

67 
 

5.5 Ověření a upřesnění patogenních nálezů 

Pro správnou a kvalitní interpretaci výsledků array-CGH, je třeba použít ověřovací 

metodu v těch případech, kdy patogenní nález nebyl při vyšetření karyotypu předem 

detekovaný. Nález u pacienta č. VI byl ověřen jiným čipem (od firmy Agilent). U pacienta č. 

VIII byl původním vyšetřením stanoven pouze numerický karyotyp. Metodou array-CGH 

byla u toho pacienta detekována delece takové velikosti, že ji bylo možno ověřit zhotovením 

karyotypu o strukturním rozlišení. Vzorek pacienta č. V byl do naší laboratoře dodán ve 

formě izolované DNA. Nález tedy bude ověřen metodou FISH po dodání vhodného materiálu, 

který je k tomuto účelu určen.  Výsledky pacientů č. II, III a VII byli ověřeny pomocí metody 

FISH. Pro ukázku, jsou dále v této práci popsány výsledky vyšetření FISH, po zachycení 

duplikace u pacienta č. III a delece u pacienta č. II.  

Ve dvou případech (u pacientů č. I a IV) byli během předchozího cytogenetického 

vyšetření identifikovány nálezy, které byly pomocí metody array-CGH upřesněny. V jednom 

z těchto případů se jednalo o určení přesného rozsahu duplikace na chromozomu X. 

V druhém případě šlo o identifikaci přidaného genetického materiálu neznámého původu.  

5.5.1 Ověření výsledku metodou FISH u pacienta č. II 

Obr. 5.19. FISH provedená u pacienta č. II, za použití sondy RP11-54F22 (BlueGnom, Spectrum Orang) a sondy 

CEP X/Y (Vysis, S Blue/S green). Na snímku je patrný modrý signál, který značí chromozom X 

(centromerickou oblast Xp11.1-q11.1, lokus DXZ1). Dále je vidět zelený signál, který značí chromozom Y 

(oblast Yq12, lokus DYZ1). Oranžový signál není přítomen, vzhledem k tomu, že oblast Xq21.1 je deletována.   
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U pacienta č. II byl potvrzen nález detekovaný metodou array-CGH, tedy delece na 

chromozomu X, v oblasti Xq21.1. Zápis z vyšetření metodou FISH:                                        

ish Yq12(DYZ1x1),Xp11.1-q11.1(DXZx1),del(Xq21.1)(RP11-54F22-). 

5.5.2 Ověření výsledku metodou FISH u pacienta č. III 

Obr. 5.20. FISH provedená u pacienta č. III, za použití sondy R P11-375N15 (BlueGnom, Spectrum Orang) a 

sondy CEP 8 (Cytocell, S green). Na snímku je patrný zesílený oranžový signál, který značí duplikaci na 

chromozomu 8 (oblasti 8p23.1). Dále je vidět zelený signál, který značí centromerickou oblast chromozomu 8 

(oblast 8p11.1-8q11.1, lokus D8Z2).  

 

 

U pacienta č. III byl také potvrzen nález detekovaný metodou array-CGH. Jedná se o 

duplikaci na chromozomu 8, v oblasti 8p23.1. Zápis z vyšetření metodou FISH: ish 

8p23.1(RP11-375N15),8p11.1-q11.1(D8Z2x2).  
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6. Diskuze 

V rámci této studie bylo vyšetřeno a vyhodnoceno 240 vzorků pacientů, kteří byli 

z různých důvodů indikováni pro metodu array-CGH. Podstatou této metody je kompetice 

fragmentů vyšetřované a kontrolní DNA o navázání na námi použité oligonukleotidové 

sondy. Za normálních okolností jsou výsledné signály obou použitých fluorochromů (Cyaninu 

3 a Cyaninu 5) vyrovnané. V některých případech však vyrovnané nebyly a tak byly 

detekovány duplikace a delece různých cytogenetických oblastí. Tyto výsledky byly pomocí 

interpretačních programů a dostupných interních i externích databází vyhodnoceny. Určité 

procento nálezů bylo klasifikováno do skupiny benigních CNV nebo do skupiny CNV 

nejistých klinických významů. Obě skupiny zahrnují nálezy, kterým jsem se v kapitole 

výsledků nevěnovala, jelikož je nelze interpretovat v souvislosti s fenotypem vyšetřované 

osoby. Ačkoli v práci uvádím výsledky všech pacientů, největší pozornost je věnována 

dětským pacientům, kterých bylo vyšetřeno 45. U osmi z nich byl detekován patogenní nález, 

u ostatních nebyly nalezeny žádné významné duplikace ani delece. Dětským pacientům jsou 

věnovány jednotlivé kazuistiky, ve kterých popisuji jejich fenotypové projevy, které jsou 

popsány v takovém rozsahu, v jakém byly získány od indikujícího lékaře. Nálezy jsem 

porovnala s literárními údaji, které popisují podobné klinické projevy v souvislosti s nálezem 

stejné (nebo z části stejné) oblasti, jako v našem případě.  

6.1 Korelace genotypu a fenotypu u dětských pacientů 

6.1.1 Kazuistika pacienta č. I 

U chlapce (6 let) byla předchozím klasickým cytogenetickým vyšetření nalezena 

duplikace na chromozomu X, v oblasti q12q22. Metodou array-CGH byl určen přesný rozsah 

této duplikace. Na dlouhém raménku chromozomu X byla detekována 19,95Mb velká 

duplikace, zasahující 43 protein-kódujících genů. Zápis podle ISCN: arr Xq13.3-

q21.33(74,421,116-94,376,047)x2. Tato mutace, která se u pacienta vyskytuje de novo (u 

rodičů nebyla nalezena), je s největší pravděpodobností kauzální příčinou jeho symptomů. 

Mezi jeho klinické projevy patří lehká mentální retardace, porucha jemné i hrubé motoriky a 

porucha rozvoje řeči. Dále obličejová dysmorfie (malý nos), skeletární dysplazie (anomálie 
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dolních končetin, skolióza) a genitourinální abnormality (nesestouplá varlata). U pacienta se 

dále projevuje hyperaktivita a enkopréza (neschopnost dítěte zadržet stolici).                         

Hou publikoval studii, ve které pojednává o 2letém chlapci s nálezem dup(X)(q13.2-

q21.2). Autor popisuje podobné fenotypové projevy, které jsou asociovány s abnormalitou 

této oblasti na chromozomu X, jako u našeho pacienta (Hou 2004). Yokoyama et al. informují 

o vyšetření dvou chlapců s těžkou poruchou růstu a mentální retardací. Byl u nich také 

detekován nález dup(X)(q13.3-q21.2) (Yokoyama et al. 1992).  

Obr. 6.1. Pacient (1 rok) s nálezem dup(X)(q13.2-q21.2). Převzato z (Hou 2004). 

 

6.1.2 Kazuistika pacienta č. II 

U chlapce (4 roky) byla nalezena delece na chromozomu X, v rozsahu 5Mb: arr 

Xq21.1-q21.31(82,501,154-87,498,917)x0. Předchozí cytogenetické vyšetření ukázalo 

normální karyotyp (46,XY). Molekulárně genetické vyšetření neprokázalo syndrom fragilního 

X, ani PWS/AS. K jeho fenotypovým projevům patří lehká mentální retardace, porucha 

sluchu, paleocerebelární syndrom (porucha rovnováhy, trupová ataxie, ataxie stoje a chůze).  

V deletované oblasti se nachází 11 protein-kódujících genů, z nichž 3 korelují s pacientovým 

fenotypem (geny POU3F4, ZNF711 a CHM). Delece zasahující tyto geny se projevuje jako 

deleční syndrom chromozomu Xq21. Chlapec mutaci zdědil po matce, u které nejsou 

přítomny klinické příznaky. 

De Kok ve své publikaci prokazuje asociaci mutace genu POU3F4 s X-vázanou 

hluchotou, u devíti nepříbuzných mužů (De Kok 1996). Stejně tak i Friedman et al. připisují 

hluchotu mutaci genu POU3F4 (Friedman et al. 1997). Kantojärvi et al. se ve své studii 
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zaměřili na mapování oblasti Xq11.1-q21.33, ve které se gen ZNF711 nachází, a potvrdili 

jeho mutaci ve vztahu k duševnímu postižen (Kantojärvi et. al. 2011). Dále i Tarpey et al. 

studovali geny, které participují na XLMR. Identifikovali celkem 9 genů, včetně  ZNF711 

Tarpey et al. 2009). Podle databáze OMIM, mutace CHM genu způsobuje choroideremii (X-

vázaná retinální dystrofie). 

6.1.3 Kazuistika pacienta č. III 

U dívky (3 roky) bylo provedeno chromozomální vyšetření se zjištěným normálním 

karyotypem 46,XX. Mikrodelece způsobující Di-Georgův syndrom, Wiliams-Beurenův 

syndrom a PWS/AS, nebyly detekovány. Metodou array-CGH byla nalezena duplikace části 

chromozomu 8, o velikosti 1,7Mb. Zápis dle ISCN: arr 8p23.1(8,353,740-10,049,102)x3. Již 

v prenatálním období bylo provedeno vyšetření plodové vody (z důvodu pozitivního 

biochemického testu), ze které byl zjištěn normální karyotyp. U pacientky byla po narození 

pozorována kraniofaciální stigmatizace a hypotonie. Je sledována neurologem pro 

psychomotorickou retardaci. Dále je přítomen hypertelorismus (větší vzdálenost 

meziočnicové oblasti), klenuté čelo, mikromandibula a kapří ústa. Bylo zjištěno, že duplikace 

je familiárního typu, zděděna od otce.  Klinické projevy jsou v případě této duplikace však 

značně variabilní od normálního fenotypu. U otce se tato mutace fenotypově neprojevuje. 

Barber et al. publikovali více článků, které zachycují několik případů s nálezem 

duplikace v oblasti 8p23.1, která způsobuje 8p23.1 duplikační syndrom (Barber et al. 2007, 

Barber et al. 2005). Fenotypové projevy pacientky odpovídají klinickému obrazu pacientů 

s tímto syndromem. V našem případě je však detekovaná duplikace menší, než u 

publikovaných případů a nezahrnuje některé geny (SOX7 a GATA4).  

Obr. 6.2. Dívka s 8p23.1 duplikačním syndromem. Převzato z (Barber et al. 2005). 
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6.1.4 Kazuistika pacienta č. IV 

Pacientka (10 let) byla podrobena cytogenetickému vyšetření, kterým byla detekována 

přítomnost přidaného genetického materiálu na chromozomu 9, neznámého původu. Metoda 

array-CGH byla v tomto případě použita pro upřesnění nálezu. Byla detekována duplikace o 

velikosti 17,8Mb zasahující větší počet genů, která má zápis: arr 9p22.2-p24.3(204,090-

18,073,349)x3. Jedná se o mutaci de novo. Během prvního roku po narození pacientka 

vykazovala normální vývoj. Ve 2,5 letech se začaly objevovat známky opoždění (chápala, ale 

nevyjadřovala se). Enuréza (pomočování) bylo přítomno do 7 let věku. V 7 letech nastoupila 

do speciální logopedické třídy. Dívka je sledována neurologem, který diagnostikoval středně 

těžkou mentální retardaci. Je přítomna celková porucha vývoje, které odpovídá i EEG 

(Elektroencefalografie). Dále je pozorována brachycefalie, menší odstáté uši, kapří ústa, 

oboustranná klinodaktylie malíku na rukou a dystrofické nehty na nohou. Existuje více 

publikací, se kterými lze náš případ porovnat.  

Haddad et al. podali zprávu o vyšetření otce a dcery, u kterých byla nalezena částečná 

duplikace krátkého raménka chromozomu 9, dup(9)(p22p24). Dívka má široký a dlouhý nos, 

hluboko posazené oči a krátké prsty (zejména pátý prst ruky).  Její IQ má nižší hodnotu (70 – 

80) (Haddad et al. 1996). Franchi et al. u stejného nálezu popisují mentální retardaci, malý 

vzrůst, mikrocefalii, brachycefalii, hluboko posazené oči, hypertelorismus, odstáté uši a velký 

nos (Franchi et al. 2000). Fujimoto et al.publikovali článek o dívce, která byla pro klinické 

projevy (mentální retardace, odstáté uši, šikmé oční štěrbiny, krátké prsty, 

mikrobrachyocefalie) podrobena genetickému vyšetření. Detekována byla dup(9)(p22-p24) 

(Fujimoto et al. 1998).  

Obr. 6.3. Dívka s nálezem dup(9)(p22-p24). Převzato z (Fujimoto et al. 1998). 
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6.1.5 Kazuistika pacienta č. V 

Chlapec (6 let) byl indikován pro genetické vyšetření, z důvodu výskytu abnormálních 

fenotypových projevů, mezi které patří autismus, opoziční chování a hyperaktivita. Dále byla 

u něj pozorována porucha jemné i hrubé motoriky, porucha řeči a mentální retardace. V jeho 

rodinné anamnéze se vyskytovaly osoby s podobnými klinickými potížemi. Cytogenetické 

vyšetření karyotypu: 46,XY. Metodou array-CGH byla identifikována 2,02Mb delece v 

oblasti 15q13.3, která odpovídá rozsahu mikrodelečního syndromu, jehož klinické projevy 

jsou značně variabilní od normálního fenotypu. Zápis nálezu: arr 15q13.2-q13.3(30,419,801-

32,443,124)x1. Deletovaná oblast zahrnuje 14 protein-kódujících genů. Chlapec zdědit tuto 

deleci od matky, jedná se tedy o familiární výskyt. 

Masurel-Paulet et al. se zaměřili na výskyt 15q13.3 mikrodelece u 16 pacientů. 

Deletované oblasti zasáhly mimo jiné i gen CHRNA7, který je deletován i u našeho pacienta. 

V těch případech, u nichž byla nalezena delece stejného rozsahu (jako u našeho pacienta) se 

vyskytovala mírná až středně těžká MR (Masurel-Paulet et al. 2010). Ben-Shachar et al. 

identifikovali mikrodeleci 15q13.3 u 20 jedinců. Častým fenotypem bylo vývojové opoždění, 

mentální retardace, opoždění řeči, agresivita, porucha pozornosti s hyperaktivitou a další 

problémy chování (Ben-Shachar et al. 2009).  

Obr. 6.4. Chlapec s mikrodelecí 15q13.3. Převzato z (Masurel-Paulet et al. 2010). 
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6.1.6 Kazuistika pacienta č. VI 

U 3letého chlapce se vyskytuje stigmatizace a vývojové opoždění. Metodou array-

CGH byla nalezena delece o velikosti 3,82Mb, na chromozomu 14. Zápis dle ISCN: arr 

14q32.32-q32.33(103,470,161-107,287,708)x1. Jedná se o mutaci de novo. Již v prenatálním 

období bylo provedeno vyšetření plodové vody, ze kterého byl sestaven normální karyotyp 

46,XY. Základní cytogenetické vyšetření v postnatálním období bylo také v pořádku. 

Z fenotypových projevů jsou zřejmé podlouhlá užší hlava, úzké oční štěrbiny, přirostlé ušní 

lalůčky, bilaterální čtyřprstá rýha, nesestouplé varle a motorické opoždění. Na srdci byla 

zjištěna stenóza plicnice. Delece zasahuje 287 genů a je popsána u pacientů ve vícerých 

publikacích, např. Engels et al., kteří lokalizovali deleci 14q32.3 u 5 pacientů. U nich popisují 

duševní a vývojové zpoždění, svalovou hypotonii, mikrocefalii, vrozené srdeční vady, 

močové a pohlavní vady, růstové retardace a další dysmorfické znaky (Engels et al. 2012) 

Obr. 6.5. Chlapec s delecí 14q32.3. Převzato z (Engels et al. 2012) 

 

6.1.7 Kazuistika pacienta č. VII 

Proband (chlapec, 5 let) je sledován pro mentální retardaci, hyperaktivitu a 

nerovnoměrný vývoj řeči. Dle psychologického vyšetření má psychomotorickou retardaci na 

hranici pásma středního a těžkého mentálního defektu. Je sledován kardiologem. Vyskytuje se 

u něj také porucha sluchu. U pacienta bylo provedeno cytogenetické vyšetření, jehož 

výsledkem je normální karyotyp 46,XY. Mutace způsobující syndrom fragilního X, PWS/A 

syndromy a Williams-Beurenův syndrom nebyly prokázány. Pomocí metody array-CGH byla 

nalezena delece o velikosti 516,63kb na chromozomu 16: arr 16p11.2(29,673,967-
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30,190,593)x1. Delece v této oblasti má variabilní projevy od normálního fenotypu. Chlapec 

zdědil mutaci po otci.  

Shinawi et al. identifikovali 27 delecí v oblasti 16p11.2. U pacientů se vyskytovala 

mikrocefalie, motorické opoždění, autismus, problematické chování, poruchy řeči a další 

symptomy (Shinawi et al. 2010). Další zprávu, o 45 pacientů s mikrodelecí této oblasti, 

publikovali Rosenfeld a kolektiv. Všichni pacienti měli vývojové opoždění, podprůměrnou 

inteligenci, poruchy řeči a problémy s chováním (Rosenfeld et al. 2010).  

Obr. 6.6. Pacienti dětského věku s delecí 16p11.2. Převzato z (Shinawi et al. 2010). 

 

6.1.8 Kazuistika pacienta č. VIII 

U chlapce (3 měsíce) se projevuje faciální stigmatizace (vysoké čelo, nízce nasedající 

malformované ušní boltce, široký kořen nosu, abnormní postavení očí, epikantus). Dále se 

vyskytují srdeční vady. Na horní končetině má oba palce široké a na dlaních abnormní rýhy. 

Nemá sestouplá varlata. Cytogenetické vyšetření bylo provedeno pouze v numerickém 

rozlišení. Mikrodelece v oblasti 16p13.3 (lokus pro Rubistein-Taybi syndrom), na kterou 

padlo prvotní podezření, nebyla prokázána. Metodou array-CGH byla prokázána delece na 

krátkém raménku chromozomu 7: arr 7p12.3p14.3(30,460,549-46,044,448)x1. Aberace o 

velikosti 15,58Mb zasahuje větší počet genů, včetně genu GLI3. Mutace není zděděná od 

rodiče, vyskytuje se u pacienta de novo.  

Genem GLI3 se zabývali také Schulz et al., kteří popisují šestiletého chlapce, u 

kterého je tento gen deletován. Přesněji se jedná o 14Mb deleci chromozomu 7, oblasti 7p13-

14, která je porovnatelná s naším případem. U chlapce se vyskytuje kraniofaciální 
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stigmatizace, hypertelorismus, deformity prstů dolních končetin, srdeční vady a závažné 

vývojové zpoždění (Schulz et al. 2008). 

Obr. 6.7. Chlapec (6 let) s delecí oblasti 7p13-14. Převzato z  (Schulz et al. 2008) 

 

 

6.2 Metoda array-CGH, její výhody a omezení 

Ačkoliv se tato metoda řadí mezi nejnovější molekulárně cytogenetické metody, stejně 

jako všechny, i metoda array-CGH má své limity. Metoda není schopna detekovat 

balancované translokace, bodové mutace a nízkofrekvenční mozaiky. Lze identifikovat pouze 

delece a duplikace. Rozlišení této metody je ale na druhou stranu tak vysoké, že lze zhodnotit 

výsledek i u těch pacientů, u kterých se vyskytují delece/duplikace velmi malého rozsahu, bez 

předem známého umístění v genomu. 
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6.3 Metoda array-CGH a její výpovědní hodnota 

Pro správnou a přesnou interpretaci nálezu, je třeba patogenní výsledky získané 

metodou array-CGH ověřit další metodou. Ověření je důležité zejména v případě duplikace, 

jelikož je třeba ověřit, zda se jedná o inzerci nebo o tandemovou duplikaci. Naopak lze tuto 

metodu použít také pro upřesnění nálezu v případě, že již z předchozího vyšetření byla 

aberace daného chromozomálního úseku nalezena. 

Obsah propracovaných interpretačních programů a databází se stále zvětšuje a 

zdokonaluje. Lze předpokládat, že nemalé množství nálezů klasifikovaných do kategorie 

nejistých klinických významů, které momentálně nelze jednoznačně označit za patogenní 

nebo benigní, se postupem času vyjasní.   

6.4 Porovnání výsledků s výsledky jiných studií 

Patogenní výsledky u dětské skupiny pacientů, které jsou v korelaci s jejich 

fenotypovými projevy, byly porovnány s výzkumy, které se zabývají stejnou problematikou. 

Jedná se o pacienty, u kterých byl stanoven normální karyotyp. Takových pacientů je v rámci 

této práce 6. Dva pacienti jsou z tohoto důvodu při porovnání tedy zcela vyloučeni. Patogenní 

výsledek, který byl u těchto dvou pacientů metodou array-CGH detekován, sloužil 

k upřesnění předchozího nálezu v karyotypu.   

V naší laboratoři GENvia, s.r.o. činí tento záchyt 14 %. Siggberg et al. diagnostikovali 

pomocí metody array-CGH 150 dětských pacientů s idiopatickou mentální retardací, 

vývojovými vadami a/nebo malformacemi. Účelem studie bylo identifikovat klinicky 

významné mikrodelece a mikroduplikace. U všech pacientů byl zhodnocen normální 

karyotyp. Nalezeno bylo 8 (5,3 %) klinicky významných submikroskopických odchylek 

(Siggmerg et al. 2010). Friedman et al. se zaměřili na 100 dětských pacientů s idiopatickou 

MR, kteří měli normální karyotyp. Aberace asociované s klinickými projevy byly detekovány 

u 11 (11 %) těchto pacientů (Friedman et al. 2006). Schoumans vyšetřil pomocí metody 

array-CGH 41 mentálně postižených jedinců v dětském věku, u kterých byl stanoven 

normální karyotyp. U 4 z nich (9,8 %) bylo zjištěno, že jejich klinické příznaky souvisejí 

s nálezem (Schoumans 2005).  
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Obr. 6.8. Grafické znázornění výskyt patogenních nálezů korelujících s fenotypem dětských pacientů, 

zaznamenané v rámci jiných výzkumů, v porovnání s výsledky laboratoře GENvia, s.r.o.  
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7. Souhrn 

V akreditované laboratoři lékařské genetiky GENvia, s.r.o. bylo za rok 2013 a částečně 

za rok 2014 vyšetřeno 240 pacientů metodou array-CGH. Pacienti byli pro tuto diagnostiku 

indikováni klinickým genetikem. Detekováno bylo celkem 22 nálezů (s relativní četností     

9,16 %), které byly vyhodnoceny jako patogenní, s klinickým významem pro vyšetřované 

pacienty. První skupinu tvořilo 132 vzorků prenatálních, s výskytem patogenního nálezu   

6,06 % (8 pacientů). Dále 45 dětských pacientů s 8 patogenními nálezy (17,77 %). Poslední 

vyšetřenou skupinou byli ostatní postnatální vzorky (nad 12 let), která se skládala z 63 

pacientů, a z nichž u 6 (9,52 %) pacientů byl detekován nález patogenního charakteru.   

Tato diplomová práce se nejvíce zaměřuje na patogenní výsledky dětských pacientů (do 

12 let). U 6 těchto pacientů byl stanoven normální karyotyp a metodou array-CGH byli 

identifikovány duplikace/delece, které souvisí s jejich fenotypem. U 2 pacientů byla 

předchozím klasickým cytogenetickým vyšetřením detekována aberace určitého 

chromozomálního úseku. Metoda array-CGH byla v těchto případech použita pro upřesnění 

chromozomové aberace. Mezi fenotypové projevy dětských pacientů, u kterých byla nalezena 

patogenní duplikace/delece často patřila mentální retardace, vývojové vady a/nebo různé 

malformace. Vzhledem k tomu, že u každého dětského pacienta s patogenním nálezem byl 

k dispozici lékařský záznam, byly naše výsledky porovnány s výsledky jiných studií.  

Metodu array-CGH lze považovat za kvalitní a perspektivní čipovou techniku, která se 

pro své nesporné výhody používá ve stále větším rozsahu.  
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