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Abstrakt 

 

Abnormální ultrazvukový nález u plodu zvyšuje pravděpodobnost záchytu 

chromozomových odchylek. Ty jsou příčinou až jedné čtvrtiny spontánních potratů                          

a mrtvěrozených plodů a rozvoje řady vrozených vývojových vad životaschopných plodů                            

a novorozenců. 

Karyotypování je technika využívaná pro chromozomovou analýzu prenatálních vzorků 

jako metoda první volby. Naproti tomu array CGH je v prenatální diagnostice prozatím 

používaná obvykle jako metoda doplňková a ověřovací, následující až po karyotypování. Cílem 

této práce bylo dokázat, že metodou array CGH je možné zachytit více chromozomových 

nálezů v porovnání s karyotypováním. Při splnění tohoto předpokladu mohou čipové metody 

nahradit konvenční karyotypování jako primární screeningovou metodu genetického 

vyšetřování plodů s ultrazvukovým nálezem. 

Současně oběma metodami bylo vyšetřeno celkem 45 prenatálních vzorků fetální DNA, 

indikovaných k invazivnímu vyšetření z důvodu abnormálního nálezu na ultrazvuku. 

Karyotypováním byly identifikovány aberace u dvou (4,4 %) plodů a metodou array CGH            

u pěti (11,1 %) plodů, přičemž oba nálezy detekované pomocí karyotypování byly též nalezeny 

i metodou array CGH; tzn., že metoda array CGH zachytila o 6,7 % více nálezů ve srovnání 

s karyotypováním. 

Výsledky této práce se shodují se závěry odborných článků, které doporučují, aby bylo 

konvenční karyotypování nahrazeno metodou array CGH nejen v určitých případech 

postnatálních vyšetření, ale i v prenatální diagnostice.  

 

 

 

 

Klíčová slova: chromozomové aberace, array CGH, karyotypování, prenatální diagnostika, 

ultrazvuk 

 



 
 

Abstract 

 

Foetal anomalies found on ultrasound increase the probability of occurrence of 

chromosomal abnormalities. They cause about one quarter of all abortions and stillbirths and 

many of inborn defects in newborns. 

Karyotype analysis is number one method in prenatal diagnosis whereas array CGH is 

often used as a verification and supplemental method. The aim of this work was to prove that 

array CGH gives additional chromosomal findings to karyotypes and could substitute 

conventional karyotyping as a primary examination method in foetuses with ultrasound 

findings.  

We examined 45 prenatal samples using both methods. These samples were referred for 

invasive examination because of abnormal ultrasound findings. Karyotype analyses found two 

abnormalities in two (4,4 %) patients and array CGH identified aberrations in five (11,1 %) 

foetuses whereas both anomalies detected by karyotypes were discovered by array CGH too. 

This means that array CGH identified about 6,7 % more aberrations than karyotype. 

Our results correspond with scientific articles which refer that array CGH should replace 

karyotype not only in postnatal examinations but even in prenatal diagnosis. 
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Seznam použitých zkratek  

 

AC   amniocentéza, amniocentesis 

AChE   acetylcholinesteráza 

AD   autozomálně dominantní onemocnění 

AFP   alfa-fetoprotein 

AR    autozomálně recesivní onemocnění 

array CGH, aCGH komparativní genomová hybridizace na čipech, array comparative 

   genomic hybridization 

BAC   bakteriální artificiální chromozom, bacterial artificial chromosome 

bpn   bez patologického nálezu 

CCD   charge-coupled device  

cffDNA  volná fetální DNA, cell-free foetal DNA 

CNS   centrální nervová soustava 

CNV   varianty v počtu opakování, copy number variants 

CPM   placentární mozaicizmus, confined placental mosaicism 

CVS   odběr choriových klků, chorionic villus sampling 

del   delece 

DK   dolní končetina 

dNTP   dinukleosid trifosfát 

dup   duplikace 

FBS   odběr pupečníkové krve, foetal blood sampling 

FISH   fluorescenční in situ hybridizace, fluorescence in situ hybridization 

FN   falešná negativita, false negativity 

FP   falešná pozitivita, false positivity 

hCG   lidský choriový gonadotropin, human chorionic gonadotropin 

HK   horní končetina 

HLA   hlavní histokompatibilní komplex, human leucocyte antigen 
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HRT    technika vysokého rozlišení pruhování, high resolution technique 

ISCN   Mezinárodních systém pro nomenklaturu lidské cytogenetiky, 

   An International System for Human Cytogenetics Nomenclature 

IUGR   intrauterinní růstová retardace, intrauterine growth retardation 

IVF   oplození in vitro, in vitro fertilization 

m-BAND  mnohobarevná FISH, multicolour banding  

MCC   maternální kontaminace, maternal cell contamination 

m-FISH   malovací FISH, multicolour FISH 

MLPA   amplifikace založená na vícenásobné ligaci, multiplex ligation- 

   -dependent probe amplification 

MLR   mean log ratio 

MoM   násobek mediánu, multiple of the median 

MRI   magnetická rezonance, magnetic resonance imaging 

NB   nosní kůstka, nasal bone 

NGS   sekvenování nové generace, next generation sequencing 

NIPT   neinvazivní prenatální testování, noninvasive prenatal testing 

NT   šíjové projasnění, nuchal translucency 

OD   optická denzita, optical density 

OLG   Oddělení lékařské genetiky 

oligoNT  oligonukleotidový 

P1   z P1 odvozený artificiální chromozom, P1-derived artificial  

   chromosome 

PAPP-A  plazmatický protein A asociovaný s těhotenstvím, pregnancy  

   associated plasma protein A 

PB   polární tělísko, polar body 

PD   prenatální diagnostika, prenatal diagnosis 

PGD   preimplantační genetická diagnostika, preimplantation genetic  

   diagnosis 

QF-PCR kvantitativní fluorescenční polymerázová řetězová reakce, quantitative 

fluorescence-polymerase chain reaction 

SGA   (novorozenec) malý vzhledem ke gestačnímu věku, small for  

   gestational age 
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SKY   spektrální karyotypizace, spectral karyotyping 

SNP   jednonukleotidový polymorfismus, single nucleotide polymorphism 

STR   krátký repetetivní úsek DNA, short tandem repeat 

t. t.   týden těhotenství 

ÚBLG   Ústav biologie a lékařské genetiky (FN Motol a 2. LF UK) 

uE3   nekonjugovaný estriol, unconjugated estriol 

UPD   uniparentální dizomie, uniparental disomy 

ÚPMD   Ústav pro péči o matku a dítě  

UZ   ultrazvuk 

VVV   vrozená vývojová vada 

WGA   celogenomová amplifikace, whole genomic amplification 

YAC   kvasinkový artificiální chromozom, yeast artificial chromosome 

β-hCG   volná beta podjednotka lidského choriového gonadotropinu, free  β-

   subunit of hCG gonadotropin   
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1 Úvod  

 

Chromozomové anomálie jsou hlavní příčinou úmrtí v prenatálním a perinatálním 

období, tj. úmrtí plodů a novorozenců do 4. týdne po porodu (Nicolaides, 2003). Abnormální 

karyotyp, tedy přítomnost chromozomové aberace, je stanoven až u 36 % plodů s abnormálním 

ultrazvukovým nálezem (Gonen et al., 1995). Od roku 1959 se k diagnóze chromozomových 

aberací používá karyotypování a od roku 1966 je začleněno také do prenatální diagnostiky 

(Lejeune et al., 1959; Steele and Breg, 1966). Ačkoli konvenční G-pruhování chromozomů je 

nejvíce využívanou metodou a je možné jejím prostřednictvím zachytit numerické aneuploidie, 

mozaikové formy aberací, balancované strukturní aberace i nebalancované strukturní anomálie, 

nedostatkem zůstává její nízká rozlišovací schopnost. 

Metodou komparativní genomové hybridizace na čipech (array CGH, aCGH) lze zachytit 

chromozomové změny na úrovni desítek kilobází a odhalit aberace nedetekovatelné pomocí 

pruhování. Array CGH se dnes běžně využívá jako metoda první volby při postnatálním 

vyšetření pacientů s mentální retardací a faciální dysmorfií. 

 V rámci prenatální diagnostiky je array CGH většinou indikována až jako upřesňující 

vyšetření, a to z důvodů finanční nákladnosti a omezené možnosti určit vztah mezi nalezenou 

aberací a klinickým projevem u plodu.  

I přes tato omezení má array CGH potenciál stát se metodou vyšetření první volby při 

abnormálním UZ nálezu v těhotenství. 
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2 Přehled literatury 

 

2.1 Prenatální diagnostika 

Chromozomové aberace jsou přítomny až u 60 % potratů v prvním trimestru těhotenství, 

u 25 % všech potratů a mrtvěrozených plodů a jsou detekovány u více než 1 % všech 

novorozenců. Zároveň jsou nejčastější příčinou mentální retardace spojené s jinými 

vývojovými poruchami (Shaffer a Lupski, 2000).  

Prenatální diagnostika (PD) je zaměřena na zachycení vrozených vývojových vad plodu 

(VVV) a genetických anomálií v průběhu gravidity. Je komplexní a nepostradatelnou součástí 

moderní porodní a gynekologické péče, vyžadující spolupráci několika medicínských oborů 

včetně klinické genetiky, klinické biochemie či ultrasonografie. Jejím cílem je umožnit 

rodičovskému páru narození zdravého potomka. Dalšími úkoly PD jsou: informování                     

o zdravotním stavu a prognóze vývoje plodu, umožnění zajištění dostatečných informací pro 

rodiče k rozhodnutí o dalším postupu, v případě postižení plodu i poskytnutí adekvátní 

prenatální či postnatální léčby a poskytnutí psychologické podpory a poradenství. 

Ještě v  70. letech minulého století byla PD omezena pouze na detekci metabolických 

onemocnění. Postižení plodu bylo odhadováno na základě hladin enzymů v plodové vodě 

získaných pomocí invazivních metod prováděných po 16. týdnu těhotenství. Za zrod PD 

můžeme považovat rok 1966, kdy se povedlo Steelovi a Bregovi kultivovat amniocyty                    

a následně sestavit jejich karyotyp (Steele   a Breg, 1966). Díky objevu nových technologií          

a rozvoji molekulární diagnostiky je nynější PD rychlejší, zaměřuje se na riziková těhotenství 

a je schopna určit některá monogenní a polygenní onemocnění plodu či onemocnění způsobená 

chromozomovými aberacemi. S rozvojem ultrazvukových technologií byly zavedeny nové 

postupy invazivní PD s cílem zajistit vhodný materiál k chromozomálnímu vyšetření plodu. 

 Mezi dnes využívané invazivní metody se řadí amniocentéza, odběr choriových klků, 

kordocentéza, biopsie plodu, a díky vývoji ultrasonografů již opouštěná, fetoskopie. 

Neinvazivními metodami jsou ultrazvukové a biochemické vyšetření, magnetická rezonance      

a vyšetření volné fetální DNA z mateřské krve. Tyto metody jsou vhodné také pro screening 

vrozených vad. Zvláštní místo zaujímají metody preimplantační.   
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2.2 Indikace k prenatálnímu vyšetření 

Odhalení VVV a genetických abnormalit je hlavní náplní PD. V případě pochybností či 

podezření na VVV je dalším krokem chromozomové vyšetření plodu. Chromozomová 

konstituce plodu vyloučí nebo potvrdí podezření na chromozomovou genetickou vadu. Takové 

vyšetření plodu nelze provádět u všech těhotných ze zdravotních a ekonomických důvodů. 

Proto jsou doporučeny indikace, které zmenší okruh potenciálních pacientek a zachytí těhotné 

ženy s vyšším rizikem výskytu VVV.  Indikace pro PD jsou shrnuty v tab. 1.   

 

 

Tab. 1: Indikace k chromozomovému vyšetření plodu (UUT - umělé ukončení těhotenství) 

(Přeloženo, převzato a upraveno podle Binns a Hsu 2002) 

 

 Věk matky nad 35 let 

 Opakované spontánní potraty 

 Již narozené dítě s chromozomovou aberací, resp. UUT z toho důvodu 

 Zjištěné zvýšené riziko chromozomové aberace plodu (jeden z rodičů přenašečem 

balancované aberace) 

 Vystavení účinku klastogenních látek (léky, radiace…) 

 Abnormální ultrazvukový nález, abnormální výsledky vyšetření séra matky 
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 Nejčastější indikací k prenatálnímu vyšetření je pokročilý věk matky nad 35 let, a to       

z důvodu zvyšujícího se rizika meiotické nondisjunkce, která vede k aneuploidiím chromozomů 

(Hook, 1981). Zjednodušeně řečeno, čím vyšší věk matky, tím vyšší riziko chromozomových 

aberací plodu (viz obr. 1).  

 

 

Obr. 1: Závislost rizika vzniku chromozomových aberací na věku matky (Převzato, přeloženo a upraveno            z 

Binns a Hsu, 2002. Podle Ferguson-Smith a Yates 1984, Hook a Chamber 1977, Hook 1981 a 1990) 

 

 

 

 

2.3 Metody prenatální diagnostiky  

2.3.1   Neinvazivní metody 

Metody bez většího zásahu do organismu matky minimalizují riziko vzniku následných 

komplikací (včetně spontánních potratů), jsou rychlé, relativně levné a umožňují plošné 

testování naprosté většiny těhotných žen. Proto jsou také využívány jako nástroje genetického 

screeningu pro záchyt rizikových těhotenství. Na druhou stranu nejsou tak senzitivní                      

a spolehlivé jako metody invazivní, jejich přesnost a specificita je vyjádřena poměrným 

výrazem. Pokud neinvazivní metody indikují možný abnormální nález, mělo by následovat 

invazivní prenatální vyšetření k upřesnění nebo potvrzení diagnózy. 
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2.3.1.1 Prenatální screening 

Lékařský screening je systematický celoplošný program určený k identifikaci 

asymptomatických jedinců s vysokým rizikem určité choroby. Prenatální screening stanovuje 

riziko postižení plodu nejčastějšími chromozomovými aberacemi - trizomiemi 13, 18 a 21.          

S jistotou tedy neurčí, zda je plod postižen, ale pokud se prokáže pozitivní výsledek, je ženám 

nabídnuta prenatální diagnostika a následují další vyšetření (Wald, 2008).  

Všechny těhotné ženy by měly být informovány o všech možnostech současného 

screeningu vrozených vývojových vad (Šantavý et al., 2014b). Screening využívá 

neinvazivních metod – biochemické stanovení hodnot markerů v krevním séru matky, ultrazvuk 

(UZ), méně často magnetickou rezonanci. V poslední době je na vzestupu vyšetření volné 

fetální DNA z krve matky. V České republice je pro screening vrozených vývojových vad 

užíváno několik testů. Výsledkem testu je definované riziko přítomnosti trizomií 13, 18 a 21 

(Burgin, 2008a). Senzitivita screeningových testů by měla být vyšší než 90 % a zároveň riziko 

falešné pozitivity (FP) by nemělo přesáhnout 4 % (Šantavý et al., 2014b). 

 Screening v prvním trimestru (11. až 12. týden), tzv. kombinovaný test, je dvoukrokový 

test hodnotící věk matky, dva krevní biochemické markery a UZ markery. Jedná se                           

o nejefektivnější metodu identifikace plodů s trizomií 21 od 11. do 13. týdne těhotenství, se 

záchytem až 90 % (Cicero et al., 2003a). Tento test může mít i kontingenční formu, u které jsou 

vyšetřovány navíc další UZ markery. 

 Ve druhém trimestru jsou od 15. týdne stanovovány pouze hodnoty glykoproteinů 

v mateřském séru a podle toho, kolik markerů je vyšetřováno, nese test název – double test, 

triple test, popř. kvadruple test. Pokud nelze ženu v prvním trimestru ultrazvukově vyšetřit, 

používá se tzv. sérum integrovaný test, který hodnotí biochemické markery v séru matky               

v prvním i druhém trimestru (Šantavý et al., 2014). 

Integrovaný screening vyhodnocuje riziko na základě všech biochemických i UZ 

výsledků z prvního a druhého trimestru dohromady. Výhodou je nejvyšší senzitivita (kolem     

95 % pro Downův syndrom) (Malone et al., 2005) a nejnižší riziko falešně pozitivních 

výsledků, avšak pacientce je sdělen výsledek až po celkovém vyhodnocení, tedy ve druhém 

trimestru (Burgin, 2008a). 
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2.3.1.2 Biochemické vyšetření z krve matky 

Biochemická vyšetření markerů identifikovatelných v mateřském krevním séru jsou 

hlavní součástí screeningových testů. V prvním trimestru jsou biochemické markery 

vyhodnocovány společně s UZ markery (především nuchální translucence), ve druhém 

trimestru jsou hodnoceny biochemické markery samostatně. Bylo zjištěno, že hladiny těchto 

markerů se mohou lišit od obvyklé koncentrace, pokud je plod postižen, a mohou tedy být 

použity pro odhad rizika postižení plodu, především trizomiemi 13, 18 a 21 (ale i jinými 

onemocněními) nebo defekty fetální neurální lišty (spina bifida, anencefalie, encefalokéla atd.) 

či pro jiné vývojové malformace plodu (Macri a Weiss, 1982; Merkatz et al., 1984). Běžně se 

vyšetřují čtyři glykoproteiny: alfa-fetoprotein (AFP), lidský choriový gonadotropin (hCG)           

a jeho volná beta podjednotka (β-hCG), plazmatický protein A asociovaný                                             

s těhotenstvím (PAPP-A), inhibin A a jeden steroidní hormon - nekonjugovaný estriol (uE3). 

V prvním trimestru těhotenství se stanovuje koncentrace β-hCG a PAPP-A, ve druhém pak 

různé kombinace markerů (tzv. double, triple test) hCG, AFP, uE3 a případně inhibinu A (tzv. 

kvadruple test) (Burgin, 2008b). Koncentrace sérových markerů jsou udávány v MoM (násobek 

mediánu). MoM porovnává hodnoty naměřené u pacienta se standardními hodnotami měřenými 

v laboratoři (Rose a Mennuti, 1993). Zvýšené riziko Downova syndromu může být indikováno 

(nejen) zvýšenou hladinou β-hCG, hCG a inhibinu a naopak sníženou hladinou AFP, uE3              

a PAPP-A (Malone et al., 2005). Riziko defektů neurální trubice může být predikováno vyšší 

hladinou AFP (Crandall et al., 1983). 
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2.3.1.3 Ultrazvuk  

Ultrasonografické vyšetření je nedílnou součástí péče o pacientku v gynekologii, 

porodnictví a prenatální diagnostice. Je složkou jak rutinního vyšetření plodu během všech tří 

trimestrů těhotenství, tak screeningových programů v prvním trimestru. Umožňuje stanovit 

gestační stáří, morfologickou konstituci a pohlaví plodu, stav placenty a množství plodové vody 

(Simpson, 1995). Dokáže odhalit vývojové malformace či jiná postižení plodu                                    

a indikovat chromozomové aberace podle určitých morfologických markerů („soft markers“) 

viz tab. 2 (Szabo et al., 1995). Pokud je ultrazvukový nález pozitivní, tj. je nalezena 

morfologická anomálie, je ženě doporučena konzultace s klinickým genetikem, případně 

indikováno invazivní vyšetření. Například mezi UZ nálezy související s trizomií 21 patří 

zvýšená tloušťka šíjového (nuchálního) projasnění, zkrácený femur nebo humerus, 

hypoplastický nos (absence nosní kosti v 1. trimestru), hydrocefalus, srdeční vady a další 

(Breathnach et al., 2007). 

 

Tab. 2: Vybrané ultrazvukové markery fetálních aneuploidií (trizomií) 

(Převzato a upraveno podle Breathnach et al., 2007) 
 

    

 Strukturální anomálie Markery  IUGR  

Trizomie 21 Srdeční vady Vysoké NT 

Ano 

 Duodenální atrézie Ventrikulomegalie 

 Brachycefalie Krátký femur nebo humerus 

 Hydrocefalus, hydrops Hypoplastický nos, absence NB 

 Klinodaktylie Sandálová rýha 

Pyelektázie 

Trizomie 18 Srdeční vady Cysta choroidálního plexu 

Ano 

 Brániční kýla, omfalokéla Zvětšená cisterna magna 

 Ekvinovarózní chodidla Ventrikulomegalie 

 Ageneze corpus callosum  Krátký femur nebo humerus 

  Obličejové rozštěpy 

 Překřížení prstů 

Hypoplastický nos, 

Pyelektázie 

Trizomie 13 Srdeční vady Echogenní intrakardiální fokus 

Ano 

 Brániční kýla, omfalokéla Zvětšená cisterna magna 

 Holoprozencefalie Ventrikulomegalie 

 Obličejové rozštěpy, kyklopie Pyelektázie 

 Ageneze corpus callosum Chybějící pupečníková céva 

 Polydaktylie  
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První trimestr  

V prvním trimestru jsou UZ vyšetření prováděna mezi 11. a 13. týdnem těhotenství, kdy 

vzdálenost temeno - kostrč u plodu zpravidla dosahuje od 45 mm do 84 mm (Nicolaides, 2004). 

Jako součást kombinovaného testu (společně s hladinami β-hCG a PAPP-A proteinu) je 

standardně vyhodnocováno tzv. šíjové projasnění (NT, nuchal translucency), tedy množství 

tekutiny, která se hromadí v šíjových záhybech za krkem plodu (viz obr. 2), je detekovatelná u 

99 % plodů v závěru prvního trimestru a nejvíce patrná je mezi 10. a 14. týdnem. Šířka NT 

roste s plodem a pohybuje se od 1,2 mm v 11. týdnu do přibližně 2,6 mm ve 14. týdnu. Za 

pravděpodobně patologickou je považována hodnota 3 mm a vyšší (Nicolaides et al., 1992). 

Zvýšená NT je asociována s chromozomovými aberacemi a genetickými syndromy a řadou 

malformací plodu (Azar et al., 1991). Společně s β-hCG a PAPP-A dokáže indikovat až 90 % 

nejvýznamnějších chromozomových anomálií s falešnou pozitivitou okolo 5 % (Eiben                  

a Glaubitz, 2005). Samotná NT má záchytnost více než 75 % (Nicolaides, 2004). Přidá-li se 

další marker - nosní kůstka (NB, nasal bone), stoupá záchyt aberací nad 95 % (Cicero et al., 

2003b).  

NT je charakteristická pro různé chromozomální vady. U plodů s trizomií 21 jsou 

nejčastěji nalézány hladiny NT pod 4,5 mm, u trizomií 13 a 18 mezi 4,5 a 8,4 mm a nejvyšší 

hladiny jsou nalézány u plodů s Turnerovým syndromem – až 8,5 mm a více (Kagan et al., 

2006). 

V případech vysokého NT s normálním karyotypem mohou být příčinami jeho zvýšené 

hodnoty srdeční defekty, skeletální abnormality a strukturní malformace, hematologická                

a metabolická či jiná onemocnění (Bilardo et al., 1998). 

 

 

Obr. 2: Plod ve 12. týdnu. Vlevo zvýšené NT a vpravo normální NT. (Převzato a upraveno z Cicero et al., 2003) 
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Dalšími sonografickými markery, které lze sledovat a jejichž přítomnost či patologická 

hodnota zvyšuje riziko chromozomového postižení plodu, jsou přítomnost nosní kůstky (viz 

obr. 3), průtok krve v ductus venosus a trikuspidální regurgitace neboli nedomykavost trojcípé 

chlopně (Witters a Fryns, 2007). Pro ilustraci, u 70 % případů plodů s trizomií 21 není přítomna 

nasální kůstka, 80 % má abnormální duktální průtok a nedomykavost trojcípé chlopně je 

přítomná přibližně u 70 % případů (Nicolaides, 2005). Nutno říci, že ne všechny patologické 

hodnoty markerů musí znamenat chromozomovou aberaci. Nasální kůstka není přítomna 

přibližně u tří procent plodů s normální chromozomovou konstitucí a její absence se liší i napříč 

etniky (Cicero et al., 2003c). Hodnocení těchto ukazatelů je ovšem velmi náročné a provádí je 

pouze zkušený diagnostik. 

 

 

Obr. 3: Plod ve 12. týdnu. Nalevo absence nasální kůstky a vpravo zdravý plod s přítomnou nasální kůstkou 

(Převzato a upraveno z Cicero et al., 2003) 

 

Druhý trimestr 

Ultrazvukový screening v druhém trimestru se standardně provádí okolo 20. týdne 

těhotenství a poskytuje možnost stále ještě včasného zachycení fetálních vad v případě, že žena 

není vyšetřena ultrazvukem v prvním trimestru. V ČR, tak jako ve většině zemí, je umělé 

ukončení těhotenství povoleno do 24. týdne (Levi, 1998). Senzitivita se v mnoha studiích velmi 

liší - např. pro trizomii 21 je přibližně 70 % (Conner et al., 2014; Fadda et al., 2009; Grandjean 

et al., 1999). 
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Protože je plod větší, je lépe rozeznatelná anatomie plodu a proto se považuje druhý 

trimestr za nejvhodnější pro anatomické zhodnocení. Lépe rozeznatelné jsou morfologické 

markery (viz tab. 3), případné malformace a genetická onemocnění (Conner et al., 2014).  

 

 Tab. 3: Druhotrimestrální UZ markery (Převzato a přeloženo podle Rao a Platt, 2015) 

 

 Cysty chorioidálního plexu 

 Echogenní intrakardiální fokus 

 Zvýšené NT 

 Echogenní střeva 

 Pyelektázie  

 Jediná pupečníková tepna 

 

 

Třetí trimestr 

UZ vyšetření ve třetím trimestru se provádí od 30. týdne těhotenství a jeho cílem je 

především stanovení různých charakteristik plodu před porodem - jeho poloha, velikost                  

a přibližná hmotnost, uložení placenty atd. Poslední trimestr je také vhodný pro identifikaci tzv. 

novorozenců malých vzhledem ke gestačnímu věku (SGA,) v těhotenstvích bez patologického 

průběhu  (Souka et al., 2012). I přes to, že se u těchto dětí nejedná o intrauterinní růstovou 

retardaci (IUGR), klesají porodní hmotnosti a délky pod 10. percentil pro dané gestační stáří   

(Ott a Doyle, 1984), což může mít vážné následky jako například vyšší riziko rozvoje 

ischemické choroby srdeční (Barker et al., 1989). 
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2.3.1.4 Magnetická rezonance 

Metoda zobrazení plodu pomocí magnetické rezonance (MRI) je neinvazivní, 

neionizující vyšetření, které lze provádět až po 18. týdnu těhotenství, kdy je plod dostatečně 

velký (Hubbard, 2003).  

Využívá se jako doplňující, zpřesňující a potvrzující metoda k UZ vyšetření, pokud není 

výsledek UZ jednoznačný. Nabízí vynikající rozlišení měkkých tkání a snímání plodu z více 

rovin. Pravděpodobně největší přínos pro prenatální diagnostiku má při hodnocení CNS plodu, 

dále pak při vyšetření krku, hrudníku a břicha plodu a v neposlední řadě dokáže zachytit 

patologické stavy placenty (např. placenta praevia) nebo některé anomálie dělohy (Hubbard, 

2003; Bekker a van Vugt, 2001; Resta et al., 1998). 

 

2.3.1.5 Vyšetření fetální DNA z mateřské plazmy 

V roce 2011 byla uvedena do klinické praxe nová metoda neinvazivního testování 

fetálních aneuploidií – NIPT (Lau et al., 2012), která je založená na izolaci a vyšetření dočasně 

přítomných fragmentů volné fetální DNA a buněk (cffDNA) v krvi gravidních žen metodami 

celogenomového a cíleného sekvenování, digitální PCR či prostřednictvím 

jednonukleotidových polymorfismů (SNP) a dalších metod (Benn et al., 2013).  

Koncentrace fetální DNA v krvi matky během těhotenství stoupá a v pozdějších stádiích 

těhotenství tvoří až 6,2 % DNA matky. Již po 5. týdnu těhotenství je přítomna v takové 

koncentraci, že ji lze detekovat i v 10 µl mateřské plazmy nebo séra a umožňuje určit pohlaví 

(Dennis Lo and Chiu, 2007), s čímž je spojené využití této metody při vyšetření matek-

přenašeček X-vázaných onemocnění. Dále se NIPTu využívá pro určení Rh faktoru (Lo et al., 

1998) nebo diagnostiku monogenních chorob (Chiu et al., 2002).  

V České republice je NIPT jako screeningový test indikován při zvýšeném riziku trizomie 

21, případně po předchozích spontánních abortech, výskytu chromozomových aneuploidií 

v předchozích graviditách nebo při silných obavách těhotné z invazivního vyšetření. Není 

indikován při pozitivních ultrazvukových nálezech (Šantavý et al., 2014b) a také zpravidla není 

hrazen zdravotní pojišťovnou. Pro Downův syndrom se uvádí senzitivita NIPTu nad 99 %             

s rizikem FP pod 1 %, avšak u trizomií 13, 18 a monozomii X je FP mnohem vyšší.  
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Hlavním problémem je zdroj fetální DNA - placenta. CffDNA nepochází přímo                 

z plodu, ale z cytotrofoblastu placenty, kde je častěji přítomen placentární mozaicizmus, který 

je zřejmě příčinou falešně negativních (FN) a falešně pozitivních výsledků. Vyjma trizomie 21 

jsou rizika FP a FN vcelku vysoká. Například u trizomie 13 se může FN pohybovat až kolem  

7 % a FP až 30 % (Liao et al., 2014). Z důvodu placentárního mozaicizmu NIPT nikdy 

nedosáhne 100% senzitivity a specificity. Není doporučen jako náhrada invazivních metod, 

slouží pouze k záchytu rizikových skupin vyžadujících invazivní zásah (Nicolaides et al., 2012). 

 

2.3.2   Invazivní metody 

I přes nesporný pokrok v prenatálních technikách přetrvává v povědomí odborné                   

i laické veřejnosti názor, že všechny invazivní metody nesou riziko následného potracení plodu. 

V nejnovějších studiích se ovšem ukazuje, že nejběžnější invazivní metody,  amniocentéza         

a biopsie choriových klků, mají zanedbatelné riziko abortu či porození mrtvého plodu, pokud 

jsou prováděny kvalifikovanými odborníky (Akolekar et al., 2015; Hynek et al., 2015; Wulff et 

al., 2016). Nutno také zmínit fakt, že spontánní potraty se vyskytují v 1,08 % těhotenství bez 

jakýchkoliv zásahů prenatální diagnostiky (Seeds, 2004). Invazivní metody jsou indikovány       

v případech, kdy věk matky překročí 35 let, věk otce 45 let, při pozitivním prvním nebo druhém 

screeningu, při  UZ nálezu vrozené vady, při výskytu dědičných genetických chorob nebo 

chromozomových aberací v rodině, při přenašečství balancovaných translokací, opakovaných 

spontánních abortech, při práci v rizikovém prostředí nebo pokud je těhotenství realizováno 

prostřednictvím in vitro oplození (IVF) (Binns, 2002; Sartorius a Nieschlag, 2009).  

 

2.3.2.1 Biopsie choriových klků 

Odběr choriových klků (CVS) je nejpoužívanější invazivní metodou prenatální 

diagnostiky pro odběr vzorku k chromozomálnímu vyšetření v prvním trimestru těhotenství. 

CVS neboli biopsie choria se provádí okolo 13. týdnu těhotenství, kdy jsou již klky tvořeny 

vnějším syncytiotrofoblastem, mezodermálním jádrem (stroma klku) s krevními kapilárami        

a cytotrofoblastem, který má vysoký mitotický index, tj. velké procento jeho buněk se mitoticky 

dělí (Wapner, 2005). Protože CVS poskytuje výsledky již v raném stupni těhotenství, je vhodný 

pro páry s vysokým rizikem genetických onemocnění, tj. s předešlými těhotenstvími                         

s výskytem genetických aberací plodu, při přenašečství autozomálních či X-vázaných 
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recesivních onemocnění či balancovaných aberací (Donnenfeld and Lamb, 2003). U těchto 

případů není třeba čekat do 16. týdne na provedení aminocentézy.  

Odběr klků se provádí pod ultrazvukem speciální tenkou jehlou nejčastěji 

transabdominálně (obr. 4). Odebírá se 5 – 25 mg choriové tkáně (Wilson et al., 2005). Odebrané 

klky je možné vyšetřit ihned nebo až po kultivaci. Riziko potratu bylo tradičně uváděno od      

0,6 % do 2 % transabdominálně a až 3,13 % u transcervikálního odběru (Dhaifalah and 

Zapletalova, 2012; Kollmann et al., 2013). Poslední studie ovšem udávají riziko potratu nižší 

než 0,1 %, je-li zákrok prováděn zkušeným specialistou (Wulff et al., 2016).  

Nevýhodou diagnostiky ze CVS je riziko získání nesprávného výsledku následkem           

1) maternální kontaminace (závisí na kvalitě odběru a preparaci materiálu), 2) placentárního 

mozaicizmu (udáván v 1 –  2 % vzorků) a 3) pseudomozaicizmu (udáván do 2 % buněk) (Egger 

et al., 2004; Ledbetter et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Transabdominální odběr choriových klků (Převzato a upraveno z Binns and Hsu, 2002 podle Saul, 1995) 
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2.3.2.2 Amniocentéza 

Amniocentéza (AC) je nejstarší a dodnes nejvíce používanou invazivní metodou PD.         

K prenatálně diagnostickým účelům slouží od padesátých let minulého století, kdy                            

z kultivovaných amniocytů bylo poprvé určeno pohlaví plodu (Fuchs and Riis, 1956). 

Procedura je prováděna po 15. týdnu těhotenství, kdy je pod UZ dohledem odebráno tenkou 

jehlou přes břišní stěnu matky 20 ml plodové vody. Celkový objem plodové vody se v 15. týdnu 

pohybuje kolem 200 ml. Majoritní složkou sedimentu plodové vody jsou epidermální buňky     

a fibroblasty plodu, které jsou hlavním zdrojem buněk pro cytogenetickou, enzymatickou             

a DNA analýzu. Navíc lze z hladin alfa-fetoproteinu (AFP) a acetylcholinesterázy (AChE) ve 

vodě zachytit defekty neurální trubice a břišní stěny (Shulman and Elias, 1993). Stejně jako        

u CVS je možné buňky (amniocyty) buď kultivovat a následně z nich stanovit fetální karyotyp 

či je podrobit dalšímu vyšetření, anebo je vyšetřit v nativní formě. Mezi nejčastější komplikace 

AC patří vaginální krvácení, ruptura tkání a spontánní potracení plodu (Eisenberg and Wapner, 

2002). Odhadované riziko potratu se udává do 0,6 % (Seeds, 2004), ovšem Wulff a kol. ve své 

studii z roku 2016 uvádějí riziko potratu okolo 0,02 % (Wulff et al., 2016). Nevýhodou AC je 

pozdní dostupnost výsledků, tj. nejdříve od 17. týdne těhotenství. Časná amniocentéza, 

prováděná ve 12. až 14. týdnu, je dnes nahrazena CVS z důvodu nižšího rizika a rychlejší 

dostupnosti výsledků vyšetření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Amniocentéza (Převzato a upraveno z Binns and Hsu, 2002 podle Saul, 1995) 
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2.3.2.3 Kordocentéza 

Odběr pupečníkové krve (FBS) se standardně provádí od 20. týdne těhotenství.  Během 

zákroku je za ultrazvukové kontroly jehlou odebrána fetální krev přímo z pupečníku (viz obr. 

6). Riziko potracení plodu je uváděno kolem 1,4 % (Tongsong et al., 2001). V minulosti byla 

kordocentéza používána k rychlému určení karyotypu při podezření na aneuploidie plodu,            

k určení krevní skupiny plodu, diagnóze genetických chorob a pro intravaskulární terapii.           

V současnosti je ovšem nahrazena jinými metodami prenatální diagnostiky a je prováděna 

téměř výhradně k diagnóze a léčbě těžké fetální anémie a zhodnocení neimunitního fetálního 

hydropsu a neonatální trombocytopenie, anebo k upřesnění výsledků předešlých vyšetření 

(Berry et al., 2013). Pro stanovení karyotypu je prováděna výjimečně. Největším negativem 

této metody je bezpochyby vyšší riziko potratu, nicméně je to jediná metoda, která umožňuje 

přístup ke krevnímu oběhu plodu.  

 

 

 

Obr. 6: Odběr pupečníkové krve (z pupečníku) (Převzato a upraveno z Binns and Hsu, 2002 podle Saul, 1995) 

  



27 
 

2.3.2.4 Biopsie kůže plodu 

Jedná se dnes o již vzácně používanou metodu, při které jsou bioptickou jehlou odebrány 

svrchní části pokožky plodu (cca 2 mm), pod stálým dohledem ultrazvuku. Tkáň je odebíraná 

nejčastěji ze zad, hýždí a stehen. Biopsie je prováděna mezi 17. a 20. týdnem těhotenství, ale 

může být provedena v podstatě kdykoliv po prvním trimestru těhotenství (Cadrin and Golbus, 

1993; Donnenfeld and Lamb, 2003). Tato metoda je indikovaná pro potvrzení suspektní 

trizomické mozaiky nalezené v amniocytech, při zjištěné poruše krvetvorby plodu nebo                

v případech vzácných onemocnění, která nelze diagnostikovat z krve, např. výskyt 

izochromozomu 12p, tzv. Pallister-Killian syndrom. Protože je tato metoda prováděna velmi 

zřídka, nejsou v odborné literatuře k dispozici relevantní statistické údaje o její bezpečnosti.  

 

2.4    Problémy spojené s prenatálním vyšetřením 

V rámci prenatálních vyšetření se setkáváme s určitými jevy, které znesnadňují správnou 

interpretaci výsledků a mohou mít dokonce za následek chybné určení diagnózy. Mezi 

nejčastější problémy se řadí mozaicizmus, kontaminace vzorků mateřskými buňkami, 

kultivační artefakty a neúspěšná kultivace. 

 

2.4.1 Kultivační problémy 

Kultivace buněk je nezbytná pro většinu cytogenetických a molekulárně cytogenetických 

vyšetření. Výjimku tvoří vyšetření DNA a některé typy FISH, pro něž postačuje nativní plodová 

voda, tj. bez kultivace. Cytogenetická analýza se provádí z kultivované krve, plodové vody, 

choriových klků, tkání plodů a jiných. Úspěšná kultivace je náročný proces, který je závislý na 

podmínkách okolního prostředí. Kultivace buněk může být zatížena rizikem kontaminace 

vzorků, kultivačním selháním, tj. situace, kdy se buňky nedělí a nenarostou, případně 

selektivním růstem mateřských buněk (Eiben et al., 1990). Dalším problémem u kultivace může 

být tzv. pseudomozaicizmus, který vzniká jako artefakt během kultivace, a pak některé buňky 

vykazují abnormální karyotyp, neshodující se s reálnou chromozomovou konstitucí plodu 

(Peakman et al., 1979). Pseudomozaicizmus se obvykle vyskytuje jen v jedné kultuře a je 

rozpoznán teprve hodnocením buněk z dalších lahviček. 
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2.4.2 Kontaminace mateřskou tkání nebo mateřskými buňkami 

Nejvyšší riziko maternální kontaminace (MCC) je při odběru fetálních buněk u CVS, 

protože vzorky obsahují směs placenty a maternálních buněk (decidua). Klky se musí pečlivě 

očistit a separovat pod mikroskopem, nicméně nějaké maternální buňky mohou zůstat přítomny 

anebo dokonce mohou přerůst placentární klky, což může vést ke špatné diagnóze včetně 

chybné determinace pohlaví nebo falešně negativním výsledkům. Riziko chybného výsledku 

následkem kontaminace mateřskou tkání je nižší u nativních vzorků.  

Kontaminace může být pozorována i při vyšetření plodové vody. Za normálních okolností 

jsou mateřské buňky přítomny v plodové vodě pouze v 0,1 % – 0,2 % případů a riziko 

kontaminace je extrémně malé, ale při komplikovaném odběru může být procento mateřských 

buněk několikanásobně vyšší (Eisenberg and Wapner, 2002). Plodová voda potom není čirá, 

ale může být lehce krvavá až hnědá. U takto vyhlížejících vzorků lze maternální kontaminaci 

očekávat a je naopak vyšší u nativních vzorků. 

Z hlediska vyloučení mateřské kontaminace jsou vhodnější transabdominální odběry 

plodové vody a CVS. 

 

2.4.3 Mozaicizmus 

O mozaicizmu hovoříme v případě, kdy je jedinec pocházející z jedné zygoty složen ze 

dvou či více buněčných linií s odlišným genotypem. Můžeme se setkat prakticky se všemi druhy 

chromozomových aberací v mozaikách – delece, duplikace, translokace, inverze, 

izochromozomy, ring chromozomy, trizomie i monozomie (Spinner and Conlin, 2014). 

Chromozomové mozaiky vznikají mutacemi v zárodečných i postzygotických buňkách                  

a následným mitotickým dělením se vytvářejí klony abnormálních buněk. Fenotypový projev       

i klinická manifestace závisí na tom, kdy a kde mutace vznikne, a na její závažnosti.                        

V extrémních případech může mutaci nést i více než polovina buněk (Campbell et al., 2015). 

Právě aneuploidní mozaiky komplikují správné určení diagnózy z prenatálního vyšetření, 

protože plod může obsahovat jak zdravé buňky, tak i buňky abnormální, přičemž zastoupení 

jednotlivých buněčných linií se může lišit v různých tkáních těla. Některé chromozomové 
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aneuploidie jsou detekovatelné pouze ve formě mozaiky, protože plná forma je prenatálně 

letální, nebo ve formě mozaiky omezené na ektodermální tkáně, což může být i příčinou toho, 

že některé syndromy nelze detekovat z vyšetření krve, ale je nutné vyšetřit například kožní 

fibroblasty (např. Pallister-Killiánův syndrom). Podle studie Ledbettera a kol. z roku 1992  je 

chromozomový mozaicizmus detekován v 0,8 % choriových kultur a 0,2 % amniocentéz               

s tím, že většina aneuploidních buněk pozorovaných v amniocentézách je fetálního původu, 

naproti tomu u většiny CVS se jedná o mozaicizmus placentární (Ledbetter et al., 1992).  

Mozaicizmus lze nejlépe detekovat prostřednictvím karyotypování a metodou FISH, 

pokud je k dispozici dostatečné množství buněk - tj. u karyotypu je nutné vyšetřit minimálně 

100 buněk z alespoň dvou kultur, při předpokladu 1% mozaiky. Na vyloučení min. 5% mozaiky 

se vyšetřuje 20 a více mitóz. U metody FISH je nutné zhodnotit fluorescenční signály alespoň 

ze 400 buněk (mitózy a interfázní jádra). Uvedený postup platí pro cytogenetickou laboratoř 

ÚBLG FN Motol (IISOP_8UBLG_16/2013; IISOP_8UBLG_17/2013). Metoda array CGH je 

schopna zachytit 10% (celochromozomové), 20% – 30% (segmentární) a vyšší mozaiky (Scott 

et al., 2010). Lepší detekční schopnost mají SNP čipy, které identifikují i 5% mozaiky (Conlin 

et al., 2010) a kvantitativní fluorescenční PCR (QF-PCR) detekující mozaiky od 15 % 

aberantních buněk. Vysokou senzitivitu mají metody sekvenování nové generace (NGS), které 

jsou schopny zachytit 1% mozaiky (Rohlin et al., 2009).  

 

2.4.3.1.1    Mozaicizmus omezený na placentu  

Placentární mozaicizmus, neboli mozaicizmus omezený na placentu (CPM) je hlavním 

zdrojem chybně interpretovaných výsledků a chybně určených diagnóz při vyšetření                        

z choriových klků (Wapner, 2005). Způsobuje nemalé problémy při interpretaci výsledků 

získaných vyšetřením volné fetální DNA z krve matky.  

Všechna savčí embrya jsou formována z buněk vnitřní buněčné masy, vznikající ze tří 

nebo čtyř buněk blastocysty (embryoblast). Zbytek buněk blastocysty (trofoblast) utváří 

extraembryonální tkáně, jako je placenta (Kalousek and Dill, 1983; Markert and Petters, 1978). 

Teoreticky by tedy měly být embryo a placenta genotypově shodné. Pokud ovšem vznikne 

mutace během raného vývoje embrya, může být přítomná pouze v placentě nebo pouze                   

v buňkách plodu (nebo v obou) a genotyp placenty tedy může být odlišný od genotypu embrya. 

Jsou-li chromozomové alterace přítomny pouze v placentě, označujeme tento stav jako CPM. 
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Bylo dokázáno, že CPM může mít negativní až fatální vliv na růst plodu (Spinner and Conlin, 

2014).  

CPM může vzniknout dvěma mechanismy – postzygotickou chybou v mitóze anebo  tzv. 

záchranou od trizomie („trisomic rescue”) (Wolstenholme, 1996). V případech postzygotických 

nondisjunkcí v mitóze vznikají mozaikové moruly nebo blastocysty, přičemž množství                   

a distribuce aberantních buněk jsou závislé na tom, kdy nondisjuknce nastane. Dojde-li ke 

vzniku aneuploidie během prvního postzygotického dělení, vzniknou dvě buněčné linie – jedna 

normální a druhá aneuploidní. Distribuce buněk obou genotypů je náhodná, což má za následek 

přítomnost mozaicizmu v embryu i v placentě. Pokud ale dojde k nondisjunkci po třetím dělení, 

budou aneuploidní buněčné linie přítomny pravděpodobně pouze v placentě (Kalousek and 

Vekemans, 1996). 

Záchrana od trizomie je mechanismus zajišťující gametě přežití redukcí jejího 

aneuploidního stavu. Ve většině případů vznikne  nondisjunkcí v meióze dizomická gameta,      

z níž vzniklá zygota by za normálních okolností po splynutí s druhou, haploidní gametou 

nepřežila. Zygota ale během následujících mitotických dělení zredukuje svůj nadbytečný 

chromozom do některé z dceřiných buněk. Pokud tato záchrana nastane až v buňkách 

embryoblastu, je embryo diploidní, ale placenta trizomická (viz obr. 7). V malém procentu 

případů dochází k opravě monozomického stavu postzygotickou duplikací jediného homologu 

a hovoříme o tzv. izodizomii. I trisomic rescue může vést k uniparentální dizomii (UPD, 

maternální nebo paternální), tedy stavu, kdy pocházejí oba chromozomy v páru pouze od 

jednoho z rodičů. UPD má negativní následky v případech AR onemocnění, kdy je vlivem UPD 

exprimována zděděná recesivní mutace nebo chromozom obsahuje imprintované geny, jejichž 

aktivita je závislá na parentálním původu chromozomu. Příkladem je chromozom 15, jehož 

UPD se projevuje buď Angelmanovým či Prader-Williovým syndromem v závislosti na 

rodičovském původu (Kalousek and Vekemans, 1996). 
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Obr. 7: Záchrana od trizomie (trisomic rescue). Přežití trizomického plodu v děloze díky přítomnosti diploidní 

buněčné linie v buňkách cytotrofoblastu mechanismem postzygotické mitotické ztráty nadpočetného chromozomu 

(A). Diploidní plod a trizomická placenta jsou následkem mitotické mutace v embryonálních zárodečných buňkách 

(B). (Převzato, přeloženo a upraveno podle Kalousek a Vekemans, 1966) 

 

 

2.5    Preimplantační diagnostika 

Preimplantační genetická diagnostika (PGD, preimplantation genetic diagnosis) aplikuje 

prenatální diagnostiku v nejranější fázi vývoje jedince – před a během vývoje embrya při IVF 

(Sermon, 2002). Je prováděna za účelem vyloučení genetických vad. Vybírá to "nejvhodnější" 

životaschopné, zdravé embryo, které dostane při implantaci přednost před ostatními. Oocyt, 

přesněji polární tělíska, před oplozením nebo embryo před implantací je in vitro podrobeno 

vyšetřením – je zjištěn jejich genotyp a pouze embryo bez vad je implantováno do dělohy matky 

(Liebaers et al., 1998). Poprvé slavila  PGD úspěch v roce 1990, kdy Handyside a kol. 

identifikovali u dvou žen z párů s vysokým rizikem přenosu X-vázaného recesivního 

onemocnění (X-vázané mentální retardace a adrenoleukodystrofie) embrya s Y chromozomem 

pomocí DNA amplifikace Y-specifických repetic analyzovaných na polyakrylamidovém gelu 

a vizualizovaných ethidium bromidem, a při IVF byla transferována do dělohy pouze embrya 

ženského pohlaví (Handyside et al., 1990).  
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V současnosti je možné teoreticky vyšetřit embryo na jakoukoli mutaci genu způsobující 

monogenní onemocnění, která byla diagnostikována v rodině. 

PGD je indikována u párů s vysokým rizikem přenosu monogenní choroby (viz tab. 4) 

jak u autozomálně recesivního (AR), tak autozomálně dominantního přenosu (AD), dále              

u X-vázaných chorob, chorob s pozdním nástupem, chromozomových aberací, dědičných 

predispozicí k rakovině (Rechitsky et al., 2002) a u HLA (human leucocyte antigen) typizace, 

kdy je identifikováno embryo se shodným HLA typem, které pak může být i dárcem 

hematopoetických kmenových buněk svému nemocnému sourozenci (Iwarsson et al., 2011). 

 

 

 

 

Tab. 4:  Nejčastější monogenní choroby vyšetřované PDG (Přeloženo a upraveno podle 

Kanavakis a Traeger-Synodinos, 2002) 

Autozomálně recesivní 

 Cystická fibróza 

-thalasemie 

Srpkovitá anémie 

Spinální muskulární atrofie typ I 

Tay-Sachsova choroba 

Kongenitální adrenální hyperplázie 

Autozomálně dominantní 

Myotonická dystrofie 

Huntingtonova chorea 

Charcotův-Marieův-Toothův syndrom 

Marfanův syndrom 

Familiární adenomatózní polypóza 

X-vázané 

Duchennova/Beckerova muskulární dystrofie 

Hemofilie 

Syndrom fragilního X 

Wiskottův-Aldrichův syndrom 

Leschův-Nyhanův syndrom 
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Dnes se v PGD využívají celogenomové metody jako aCGH nebo SNP čipy, a stále více 

se uplatňuje sekvenování nové generace (NGS).  

V PDG je možné vyšetřit celkem tři typy buněk: polární tělíska (PB), blastomery (během 

rýhování embrya) a trofoektoderm  z blastocysty (Dokras et al., 1990; Harton et al., 2011). 

Vyšetřit lze první i druhé PB. Vzhledem k tomu, že většina chromozomových aberací je 

maternálního původu (Verlinsky et al., 1999), je biopsie PB vhodná při detekci numerických 

aberací, zvláště u žen vyššího věku nebo pokud je žena přenašečkou např. balancované 

translokace (Munné et al., 1998; Verlinsky et al., 1996).  

Odběr blastomer se provádí třetí den po oplození, kdy je embryo složeno z osmi buněk. 

Velkým nedostatkem je vysoké riziko nepoznaného mozaicizmu - až 50 % (Baart et al., 2006). 

Na druhou stranu lze diagnostikovat nejen maternální, ale i paternální aberace. 

Proto je upřednostňováno vyšetření blastocysty, která je složena přibližně ze sta buněk 

trofoektodermu, takže lze odebrat až deset buněk pro vyšetření (Schoolcraft et al., 2010). 

Protože buňky trofoektodermu tvoří extraembryonální tkáně, vyšetření fyzicky nezasahuje 

vlastní embryo, čímž je z etického hlediska přijatelnější než biopsie blastomer (Dokras et al., 

1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.6 Metody vyšetření chromozomů 

Lidské chromozomy se vyšetřují za účelem objasnění příčin vrozených onemocnění již 

od 60. let 20. století, kdy Lejeune a kol. dokázali, že Downův syndrom je způsobený přítomností 

třetí kopie chromozomu 21 (Lejeune et al., 1959). Cytogenetická analýza fetálních buněk, 

získaných biopsií choria, aminocentézou, popř. kordocentézou, se provádí několika způsoby.  

 

2.6.1 Karyotypování 

Základním cytogenetickým vyšetřením je karyotypování – tj. určení chromozomové 

konstituce plodu sestavením karyotypu s následnou identifikací případných aberací. Buňky je 

nutné kultivovat za účelem namnožení materiálu a získání metafázních chromozomů, což trvá 

v případě tzv. dlouhodobých kultur (plodová voda, choriové klky, tkáň plodu) i více než 10 dní. 

Další zpracování buněčných kultur, tj. zastavení mitózy v metafázi, hypotonizace, fixace               

a následná vizualizace, vyžaduje celodenní laboratorní práci a také mikroskopické hodnocení 

je náročné na čas a zkušenost cytogenetika. Lze zachytit pouze aberace větší než 5 Mb                     

a celý proces přípravy preparátu, výsledná kvalita preparátu, detekce abnormalit a celé 

vyhodnocení stavu chromozomů jsou závislé na lidském faktoru více než u jiných laboratorních 

genetických vyšetření (Vermeesch et al., 2007).  

2.6.1.1 Pruhovací techniky 

Detailní vizualizaci chromozomů a identifikaci strukturních přestaveb poskytuje 

pruhování chromozomů. Každý chromozom má svůj jedinečný a charakteristický vzor pruhů, 

podle kterého je možné všechny chromozomy odlišit mezi sebou. Jednotlivé pruhy vznikají 

nejčastěji obarvením chromozomů specifickým barvivem a podle toho, jaké struktury jsou 

vizualizované, lze rozlišit druhy pruhování – G, R, C, Q, N atd. Nejpoužívanějšími pruhovacími 

technikami v PD jsou G- (Giemsa) a R- (reverzní) pruhování (Bickmore, 2001). Jednotlivé 

pruhy se od sebe liší zastoupením párů bází, genovou denzitou, časem replikace atd. G-pozitivní 

pruhy (tmavé) jsou vysoce repetitivní, na AT páry bohaté, pozdě se replikující sekvence DNA 

(Savage, 1977; Sumner et al., 1971). Počet pruhů na chromozomu závisí na míře kondenzace 

chromozomů, tj. na fázi mitózy, ve které se chromozomy nachází (viz obr. 8). Čím více jsou 

chromozomy kondenzované, tím méně pruhů na nich lze odlišit. Při tzv. HRT technice 

pruhování jsou chromozomy zastaveny již v prometafázi a mají 850 – 2000 pruhů rozlišitelných 
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v haploidní sadě (Yunis, 1981), přičemž jeden pruh odpovídá cca 1,5 Mb DNA. V porovnání    

s více kondenzovanými metafázními chromozomy se 400 – 500 pruhy, kdy jeden pruh obsahuje 

7 – 10 Mb, mají méně kondenzované chromozomy vyšší informativní hodnotu a umožňují 

zachytit aberace menšího rozsahu (Bickmore, 2001). Podle pruhovacích vzorů chromozomů, 

publikovaných v závazných mezinárodních normách ISCN, jsou identifikovány a popsány 

numerické i strukturální aberace chromozomů včetně balancovaných translokací                               

a mozaikových forem. 

 

 

Obr. 8: G- pruhování. Ideogramy chromozomu 11 podle ISCN. Zleva 350, 550 a 850 pruhů (Převzato, přeloženo 

a upraveno podle Bickmore, 2001) 
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Obr. 9: Karyotyp XY zdravého muže, rozlišení cca 550 pruhů na haploidní sadu (použito z ÚBLG FN Motol                

a 2. LF UK) 

 

 

2.6.2 Molekulárně cytogenetické techniky 

Tyto metody jsou rychlé a mají vysokou rozlišovací schopnost, lze jimi zachytit                         

i submikroskopické aberace chromozomů, které nejsou karyotypováním detekovatelné. 

Většinou nevyžadují kultivaci – výsledek vyšetření je dostupný do jednoho až tří dnů. Avšak 

vyjma čipových analýz a mFISH, resp. SKY jsou vyšetřeny pouze cílové sekvence DNA, 

nepodávají informace o zbytku genomu a nelze tudíž zachytit případné náhodné aberace. 

2.6.2.1 Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) 

FISH je metoda založená na hybridizaci fluorescenčně značených sond                                       

s homologickými sekvencemi vyšetřované DNA in situ, tj. na buněčných strukturách. V PD je 

FISH hojně využívanou metodou pro rychlou detekci nejčastějších aneuploidií (viz obr. 9), pro 

určení translokací, jako diagnostická a ověřovací a metoda při podezření na mikrodeleční či 
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jiný syndrom na základě klinických znaků, dále pro ověření a vizualizaci specifické známé 

aberace, pro stanovení mozaicizmu či určení původu marker chromozomu (Lichtenbelt et al., 

2011; Chen a Chen, 2013).  

Chromozomy lze v řadě indikací analyzovat také v interfázním stádiu, což je výhodné      

u buněk, které není snadné kultivovat, a v časovém stresu lze získat výsledek během jednoho 

až dvou dnů. Metodu FISH lze aplikovat i na parafínové řezy tkání (např. z potratu) (Chen and 

Chen, 2013). Dalšími výhodami je možnost vyšetřit vysoký počet buněk najednou                             

a rozsáhlý sortiment komerčně dostupných sond. FISH poskytuje vysoké rozlišení (až 50 kb) 

v závislosti na velikosti sondy (Martin a Warburton, 2015). Nevýhodou je potřeba předem znát 

sekvenci, na niž bude hybridizovat sonda. Signály se navíc mohou překrývat a „třepit”, což 

může vést ke špatné interpretaci výsledku. Varianty metody jako mFISH a SKY příp.                  

m-BAND umožňují vizualizaci celého genomu hybridizací se směsí fluorescenčně značených 

sond na všechny chromozomy (Schrock et al., 1996; Speicher et al., 1996). V případě metody 

m-BAND získávají chromozomy prostřednictvím fluorescenčních sond specifický pruhovací 

vzor, čímž lze zachytit mj. i chromozomové inverze. Těmito metodami je pak možné detekovat 

i náhodné aberace v celém genomu. 

2.6.2.2 Kvantitativní fluorescenční PCR (QF-PCR) 

QF-PCR je metoda založená na amplifikaci STR markerů pomocí fluorescenčně 

značených primerů a následném měření vrcholů signálů pro dané alely. Podobně jako FISH         

i QF-PCR se v prenatální diagnostice používá pro rychlou detekci aberací chromozomů 13, 18, 

21, X a Y. Na rozdíl od metody FISH je QF-PCR méně pracná a časově náročná, je zde možná 

automatizace procesu a potřeba menšího množství vzorku. Proto se ve většině laboratoří 

využívá k rychlé detekci nejčastějších aneuploidií právě QF-PCR (Sherlock et al., 1998; 

Schmidt et al., 2000), méně pak k testování mutací genů při podezření na monogenní 

onemocnění (např. thalasémie) (Sherlock et al., 1998). Výsledky mohou být dostupné do 24 

hodin (Bili et al., 2002). Hlavní limitace jsou podobné jako u FISH – amplifikován je pouze 

úsek, pro který byly zvoleny primery. Navíc metoda nezachytí balancované přestavby 

chromozomů a nízkofrekvenční mozaiky (pouze 15% a vyšší) (Donaghue et al., 2005), alely se 

nemusí namnožit (tzv. alelický drop-out) nebo naopak může dojít ke vzniku arteficiálního 

peaku. 
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2.6.2.3 MLPA 

MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) je další rychlou a levnou 

metodou, kterou lze využít pro detekci častých aneuploidií, srovnatelnou s QF-PCR. Metoda je 

založena na PCR a využívá párů oligonukleotidových sond, které jsou amplifikovány pouze       

v případě, že dojde k jejich hybridizaci na cílovou sekvencí. Metoda je z velké části 

automatizovaná, existuje mnoho komerčně dostupných kitů, analýza vyžaduje pouze 20 ng 

fetální DNA a výsledky jsou dostupné do 24 hodin (Schouten et al., 2002). Avšak při práci          

s takto malými objemy se mohou vyskytnout technické problémy s napipetováním dostatečného 

množství reagencií (Hamidah et al., 2014). Hlavní výhodou oproti QF-PCR je možnost vyšetřit 

40 lokusů v jedné reakci. MLPA se v PD využívá k detekci delecí či duplikací genů (např. 

BRCA1), exonů nebo chromozomových úseků, včetně detekce mikrodelečních syndromů 

(Schouten et al., 2002). 

2.6.2.4 Mikročipové analýzy 

Komparativní genomová hybridizace na čipech – tzv. arrayích, neboli array-CGH 

(aCGH), založená na měření poměru intenzit signálů vyšetřované a kontrolní DNA 

hybridizovaných na čip, je jednou z nejpoužívanějších molekulárně cytogenetických metod 

v PD. Na rozdíl od ostatních molekulárně cytogenetických metod dokáže aCGH zachytit 

kryptické aberace v celém genomu naráz. 

2.6.2.4.1 Oligonukleotidová array  

V humánní genetice existuje několik druhů čipů – bakteriální (BAC), kvasinkové (YAC), 

P1- odvozené (PAC) a oligonukleotidové (oligoNT). Rozlišovací schopnost je dána počtem, 

typem a rozmístěním sond po genomu (Lichtenbelt et al., 2011). Komerčně dostupné oligoNT 

čipy obsahují až tisíckrát více sond než např. BAC čipy. V PD se využívají především oligoNT 

příp. SNP čipy kvůli své vysoké rozlišovací schopnosti, která se pohybuje od 10 do 200 kb 

(Hillman et al., 2012). Čipy lze tedy zachytit aberace stokrát až tisíckrát menší než pomocí 

karyotypování (Friedman, 2009a).  

 Array CGH bývá doporučena při výskytu UZ vady plodu k detekci možných 

submikroskopických CNV, tj. delecí, duplikací a dalších nebalancovaných strukturních                

a numerických aberací chromozomu. Výsledky jsou dostupné do dvou až tří dnů. Array CGH 

však není schopna zachytit polyploidie, balancované translokace, duplikace a nízkofrekvenční 

mozaiky a je to metoda finančně a materiálově náročná (Brady et al., 2014). Dalším problémem 
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je klasifikace nalezených CNV – někdy je obtížné rozhodnout, zda se jedná o patogenní nebo 

benigní variantu. Vyhodnocení výsledků probíhá prostřednictvím komerčního softwaru, který 

podle počtu sond vykazujících abnormální intenzitu či absenci signálu označí zasažené CNV    

a umožní propojení s databázemi publikovaných variant. Problém nastane, jedná-li se o CNV 

s neznámými klinickými dopady, neboť u plodu v děloze nelze souhrnně určit jeho fenotyp         

a tedy ani určit korelaci s danou CNV (Bianchi, 2012). 

                                          

Obr. 10: Intersticiální delece v oblasti dlouhých ramen chromozomu 14 o velikosti 5,63 Mb (použito z ÚBLG FN 

Motol a 2. LF UK) 
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2.6.2.4.2 SNP array 

Variantou oligoNT aCGH je metoda SNP array, která využívá jednonukleotidových 

polymorfismů mezi dvěma alelami. Stejně jako u oligoNT aCGH lze jejím prostřednictvím 

detekovat aneuploidie, mikrodelece, mikroduplikace a další nebalancované strukturní 

přestavby chromozomu.  Analogicky touto metodou nelze zachytit balancované přestavby, 

nízkofrekvenční mozaiky a polyploidie (Becvarova et al., 2011). Oproti oligoNT aCGH je SNP 

array schopna zachytit možnou ztrátu heterozygozity a s ní spojenou uniparentální dizomii 

(Friedman, 2009b). 

Vzhledem k ekonomické nákladnosti metody jsou výsledky dostupné během jednoho až 

tří či více týdnů (podle laboratoře).   

Mají-li čipové metody nahradit karyotypování v běžné klinické praxi jako první metodu 

prenatálního celogenomového vyšetření, je široce diskutovaná a zajímavá otázka, proto se            

i tato práce snaží najít odpověď.  

 

2.6.3 Molekulárně genetická technika - sekvenování 

Nejnovějšími metodami využívanými v PD jsou metody sekvenování nové generace 

(NGS, next generation sequencing), a to zejména při vyšetření volné fetální DNA kolující v krvi 

matky. Pomocí NGS jsou generovány miliony krátkých (50 až 600 pb) sekvencí vyšetřované 

fetální DNA, které jsou následně porovnány s kontrolní DNA, což umožňuje identifikaci i těch 

nejmenších submikroskopických aberací (Tucker et al., 2009). Tyto metody jsou vysoce citlivé 

a přesné a na trhu je mnoho komerčně dostupných sekvenovacích platforem. Na druhou stranu 

jsou velmi finančně nákladné a proto je nelze plošně využívat jako screeningovou metodu. 

Interpretace dat získaných pomocí NGS navíc vyžaduje vyšší odborné znalosti v oboru 

bioinformatiky i přesto, že jsou dostupné uživatelsky schůdnější programy. Navíc pomocí NGS 

nelze detekovat polyploidii (Manegold-Brauer et al., 2014). V současnosti se NGS nejčastěji 

využívá při neinvazivním vyšetření cffDNA na aneuploidie chromozomů 13, 18, 21, X a Y, 

tzv. NIPT, kde jsou porovnávány sekvence DNA plodu a matky, případně pro sekvenaci DNA 

rodičů (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2015; Founds, 2014). 
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2.7 Chromozomové aberace 

Aberace chromozomů se vyskytují u 0,6 % všech novorozenců. Většinou se jedná                

o aneuploidie, které vznikly v důsledku meiotické nondisjunkce. Balancované strukturní 

aberace tvoří zhruba 0,2 % a nebalancované 3 % (Shaffer and Lupski, 2000). 

 

2.7.1 Strukturní přestavby 

Chromozomové přestavby jsou časté a mnohdy jsou příčinou klinických anomálií. 

Mohou být balancované i nebalancované a může k nim docházet mezi dvěma nebo více 

homologickými nebo nehomologickými chromozomy či v rámci jednoho chromozomu. 

Interchromozomové přestavby představují reciproké a robertsonské translokace a inzerce. 

Intrachromozomové aberace zahrnují intersticiální a terminální delece, duplikace, inverze, 

marker chromozomy a izochromozomy.  

 

2.7.2 Numerické aberace 

Mezi numerické aberace chromozomů řadíme aneuploidie a polyploidie. Polyploidie jsou 

následkem dispermie, digynie či endomitózy. Nejsou u člověka slučitelné se životem, ale jedná 

se o častý nález u spontánních potratů (triploidie). Aneuploidie vznikají nejčastěji nondisjunkcí  

během meiotického dělení, dále např. anafázovým lagem. Nejčastějšími aneuploidiemi                  

u člověka jsou trizomie chromozomů 13, 18, 21 a numerické aberace chromozomů X a Y 

(XXY, XYY, XXX, XXX atd). Ostatní trizomie (např. 8 nebo 16) jsou slučitelné se životem 

pouze ve formě mozaiek (Tsai et al., 2014). Jedinou monozomií slučitelnou se životem                   

u člověka a zároveň jedním z nejčastějších nálezů u spontánních potratů je monozomie X, 

způsobující Turnerův syndrom. 
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3 Cíle práce 

 

 Vytvořit přehled prenatálních vyšetření plodů zároveň metodami array CGH                           

a karyotypováním v období od října 2014 do dubna 2016 

 

 Prokázat, že metoda array CGH může nahradit karyotypování jako metodu první volby   

u prenatálních vyšetření plodů s UZ nálezem 
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4 Materiál a metody 

 

 Vyšetření byla prováděna podle standardních operačních postupů Ústavu biologie            

a lékařské genetiky FN Motol (IISOP_8UBLG_16/2013, IISOP_8UBLG_03/2015)                        

a příslušných laboratorních protokolů. 

4.1 Soubor pacientů 

Celkem bylo v období od října 2014 do dubna 2016 v Ústavu biologie a lékařské genetiky 

(ÚBLG) provedeno 486 prenatálních vyšetření chromozomů z 375 plodových vod (77,2 %), 

109 biopsií choriových klků (22,4 %) a ze dvou fetálních krví (0,4 %). Kromě toho bylo 69 

vzorků zasláno k vyšetření metodou array CGH z externích pracovišť (Fakultní nemocnice           

v Hradci Králové, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí a Fakultní nemocnice                     

v Ostravě): 45 vzorků plodových vod (65,2 %), 23 vzorků choriových klků (33,4 %) a jeden 

vzorek fetální krve (1,4 %). 

Do souboru byly zařazeny vzorky DNA izolované z plodové vody, choriových klků             

a fetální krve plodů pacientek, které splňovaly tato kritéria: 

1. abnormální UZ nález  

2. byla provedena vyšetření chromozomů metodou karyotypování a zároveň 

metodou aCGH  

Analogicky byly vyřazeny vzorky, které nesplňovaly výše uvedená kritéria, tj. vzorky 

DNA izolované z plodové vody, choriových klků a fetální krve plodů pacientek: 

1. s abnormálním UZ nálezem a vyšetřením chromozomů pouze karyotypováním 

2. s abnormálním UZ nálezem a vyšetřením chromozomů pouze metodou aCGH 

Celkem 45 vzorků splňovalo tato kritéria, z toho 22 plodových vod a 23 choriových klků. 

Z interních vzorků bylo zařazeno 20 vzorků (44,4 %), přičemž v ÚBLG bylo provedeno              

20 (100 %) vyšetření karyotypu a 20 (100 %) vyšetření metodou aCGH. Z externích vzorků 

bylo zařazeno 25 vzorků (54,3 %), z toho pocházelo 24 vzorků (96 %) z FN v Hradci Králové        

a jeden vzorek (4 %) z ÚPMD v Podolí. V ÚBLG bylo provedeno z externích vzorků vyšetření 
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metodou array CGH všech 25 externích vzorků, ale žádné karyotypováním, neboť všechny 

externí vzorky již měly stanovený karyotyp. Řešitelkou bylo vlastnoručně provedeno 17 

stanovení karyotypů a 21 vyšetření metodou aCGH s ohledem na provoz laboratoře. 

 

4.2 Karyotypování 

4.2.1 Kultivace buněk a jejich zpracování 

Stanovení karyotypu pacienta umožňuje zachytit numerické i větší strukturální odchylky 

chromozomů. Metoda vyžaduje kultivaci buněk. Při tzv. dlouhodobých kultivacích, tj. plodové 

vody a choriových klků, dochází k uchycení buněk ke kultivační ploše. Pupečníková krev se 

řadí mezi krátkodobé kultury a při její kultivaci nedochází k uchycení buněk na kultivační 

plochu. Během kultivace jsou lymfocyty stimulovány k buněčnému dělení 

fytohematoglutininem. Na závěr probíhá zastavení dělení v metafázi kolcemidem. Kultury jsou 

dále zpracovány pomocí hypotonického roztoku a fixační směsi, pak je suspenze nakapána na 

podložní skla, načež jsou chromozomy natráveny roztokem trypsinu a obarveny Wrightovým 

barvivem. Díky specifickému vzoru pruhů vzniklých trávením a barvením lze chromozomy 

mezi sebou rozlišit a identifikovat numerické odchylky počtu chromozomů a strukturní aberace 

větší než 5 Mb. 

Kultivace buněk a příprava preparátů je vysoce náročný proces a provádějí je vyškolení 

laboranti s praxí a zkušenostmi v oboru. Tyto metody jsem měla možnost vyzkoušet v praxi, 

ale mou hlavní náplní bylo hodnocení hotových preparátů a sestavování karyotypů. Nicméně 

kultivace a příprava preparátů jsou pro vyšetřování karyotypu nezbytné, a proto jsou uvedeny 

v této diplomové práci. 

Manipulace s tkáňovými kulturami probíhala v laminárním boxu za sterilních podmínek. 
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4.2.1.1 Přístroje 

Tab. 5: Přístroje používané v ÚBLG ke kultivaci buněk 

Název a typ přístroje Výrobce, ev. 

dodavatel 

Laminární box Biohazard BIOAIA TOPSAFE 1.2 BioAir, Itálie 

Laminární box Biohazard BIO II Telsar 
Telstar industrial, 

Španělsko 

Inverzní mikroskop Telaval Carl Zeiss spol, ČR 

Preparační mikroskop Technival Carl Zeiss spol, ČR 

CO2 inkubátor Forma Scientific 381 Thermo Forma, USA 

CO2 inkubátor SalvisLAB 
SalvisLab, 

Švýcarsko 

Centrifuga NF-800R Nüve 

Nüve Sanayi 

Malzemelery, 

Turecko 

 

4.2.1.2 Reagencie 

Tab. 6: Reagencie používané v ÚBLG ke kultivaci buněk 

Reagencie Výrobce, ev. 

dodavatel 

Kultivační médium AmnioMax  

™ Gibco©  

 (AmnioMax C-100 Basal Medium + AmnioMax C-100 Suplement) 

Life Technologies, 

USA 

Preparační médium MEM Gibco© 
Life Technologies, 

USA 

Kultivační médium RPMI Gibco© s GlutaMax™ 
Life Technologies, 

USA 

Inaktivované fetální bovinní sérum Gibco© 
Life Technologies, 

USA 

Sterilní gentamycin  SANDOS, Slovinsko 

Sterilní fytohematoglutinin Gibco© 
Life Technologies, 

USA 

Sterilní heparin 
Zentiva Group, 

Česká republika 

KaryoMAX® Colcemid® Solution Gibco© o koncentraci 1 µg/ml 

(ředěný PBS na koncentraci 10 µg/1 ml) 

Life Technologies, 

USA 

Sterilní  versen Lékárna FN Motol 

Sterilní trypsin 2,5% Gibco© 
Life Technologies, 

USA 
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Kultivace amniocytů 

Těhotné bylo obvykle odebráno 20 ml plodové vody do dvou zkumavek po 10 ml.                

Z každé zkumavky byla založena jedna kultura a každá byla separátně uložena v jiném CO2 

inkubátoru. Růst a morfologie kolonií amniocytů byly sledovány pod inverzním mikroskopem.  

Postup kultivace amniocytů: 

1. centrifugace zkumavek s odebranou plodovou vodou při 1 000 x g/10 minut 

2. resuspendace sedimentu ve 4 ml kultivačního média AmnioMax  

3. přenesení suspense amniocytů  do kultivační lahvičky o kultivační ploše 25 cm2, 

uložení lahvičky s povolenou zátkou do inkubátoru 

4. druhý den kontrola pH  pH mezi 7,2 až 7,4  tzn. lososová barva média, utáhnutí 

zátky 

5. pátý až sedmý den první kompletní výměna kultivačního média, příp. kultivace 

suspenze neuchycených buněk 

6. další výměny média po dvou až třech dnech, při hustém pokrytí dna lahvičky tzv. 

pasáž, tj. uvolnění buněk a jejich rozdělení do dvou lahviček  

7. ukončení kultivace kolcemidovou blokádou – přidání  0,1 ml naředěného roztoku 

kolcemidu do lahvičky, opětovný přenos do inkubátoru na 3 hodiny 

Kultivace choriových klků 

Odebraná choriová tkáň byla přenesena z odběrové lahvičky do petriho misky                         

s preparačním médiem MEM. Následně byly klky odděleny od mateřské tkáně a očištěny od 

krevních sraženin a přeneseny do nové petriho misky s čerstvým preparačním médiem. Pomocí 

jehel a skalpelu byly klky nafragmentovány.  

Postup kultivace choriových klků: 

1. resuspendace fragmentovaných klků ve 2-3 ml kultivačního média AmnioMax  

2. rozdělení suspenze do 2 kultivačních lahviček o kultivační ploše 25 cm2 a uložení  

lahviček s povolenými zátkami do inkubátoru 

3. následující den po ustálení pH utažení zátek 

4. pravidelná kontrola růstu buněk pod inverzním mikroskopem  

5. kompletní výměna kultivačního média 1x za 2 až 3 dny, v případě potřeby pasáž 

v láhvi nebo do dvou lahviček 

6. při dostatečném růstu kolonií ukončení kultivace kolcemidovou blokádou - přidání   

0,1 ml naředěného roztoku kolcemidu a přenos do inkubátoru na 3 hodiny 
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Kultivace pupečníkové krve 

Krev byla odebrána do zkumavek s lithium heparinem. Kultura byla založena do 24 hodin 

od odběru a kultivace probíhala po dobu 72 hodin.  

Postup kultivace pupečníkové krve: 

1. napipetování 5 ml kultivačního média RPMI do kultivační lahvičky o kultivační ploše 

25 cm2 

2. přidání 0,1 ml fytohematoglutininu, ke stimulaci lymfocytů k proliferaci 

3. přidání 0,5 ml heparinizované krve do kultivačních lahviček 

4. inkubace krve v inkubátoru při 37 °C po dobu 72 hodin 

5. ukončení kultivace přidáním 0,1 ml naředěného roztoku kolcemidu 

 

4.2.2 Příprava a barvení preparátů 

4.2.2.1 Přístroje  

Tab. 7: Přístroje používané v ÚBLG pro přípravu a barvení preparátů 

Název a typ přístroje Výrobce, ev. 

dodavatel 

Laminární box s odsáváním BioAir- Aura Mini (s UV) 
Bioair Division - 

Euroclone SpA, Itálie 

Digestoř chemická Cruma 870 GA 
Cruma material de 

laboratorio, Španělsko 

Centrifuga Nüve NF 800 
Nüve Sanayi 

Malzemelery, Turecko 

Centrifuga Megafuge  2. OR Heraeus 
Heraeus Instruments - 

Kaitrade, ČR 

Inverzní mikroskop Meopta Carl Zeiss, ČR 

Optický mikroskop Zeiss (Axioskop) s objektivy 10x nebo 12x nebo 

16x, imerzní objektiv 100x 
Carl Zeiss, ČR 

Optický mikroskop Leica (DMBL, DM2500, DM500) s objektivy 

10x nebo 12x nebo 16x, imerzní objektiv 100x 

Leica Microsystems 

AG MIKRO, ČR 

PC s komerčním softwarem s karyotypovacím programem 

MetaSystems Ikaros 2011 

Alogo, Česká 

republika 
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4.2.2.2 Reagencie 

Tab. 8: Reagencie používané v ÚBLG pro přípravu a barvení preparátů 

Reagencie Výrobce 

Versen Lékárna FN Motol 

Sterilní trypsin 2,5% Gibco© 
Life Technologies, 

USA 

Metanol Sigma Aldrich, USA 

Ledová kyselina octová Sigma Aldrich, USA 

Eosin-methylenová modř-Wright Merck, Německo 

KCl Lékárna FN Motol 

PBS tableta (phosfate buffered saline)  Merck, Německo 

Sörensenův pufr Lékárna FN Motol 

Kultivační médium MEM Gibco© Life Technologies, USA 

 

Příprava roztoků a směsí: 

 roztok versen-trypsin byl připraven smícháním 6 ml 2,5% Gibco trypsinu s 400 ml 

versenu a zahřát na 37 °C 

 hypotonický roztok pro dlouhodobé kultury byl připraven z kultivačního média 

naředěného destilovanou vodou v poměru 1:3 v množství 10 ml na 1 kulturu a zahřát na 

37 °C 

 fixační směs byla připravena smícháním metanolu s ledovou kyselinou octovou                  

v poměru 3:1 v množství 30 ml na kulturu a uložena v mrazáku 

 Gurrův roztok byl připraven v lékárně FN Motol rozpuštěním 1 tablety PBS (Phosfate 

buffered saline) v 1 litru vody 

 roztok Wrightova barviva byl připraven rozpuštěním 1,5 g eosin-methylenové modři-

Wright v 500 ml methanolu v tmavé nádobě 

 pracovní roztok Wrightova barviva byl připraven smícháním 9 ml zásobního Wrightova 

roztoku se 3 ml Gurrova pufru 
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Příprava preparátů  

Postup přípravy preparátů dlouhodobých kultur pro vyšetření G-pruhováním: 

1. přelití materiálu do centrifugačních zkumavek; přelévání dna lahviček 37°C roztokem 

versen-trypsinu a přenesení do centrifugačních zkumavek (opakování až do naplnění 

zkumavek) 

2. centriguface zkumavek při 1 000 x g/10 minut  

3. odsátí supernatantu z centrifugačních zkumavek 

4. zalití kultivační lahvičky 2 ml hypotonického roztoku a přelití jejich obsahu do 

zkumavek, resuspendování protřepáním; opakování do naplnění zkumavek, 

zazátkování 

5. inkubace 30 minut v termostatu při 37 °C 

6. centrifugace při 1 000 x g/10 minut 

7. odlití supernatantu 

8. přidání ledové fixační směsi po kapkách za současného protřepávání 

9. centrifugace při 1 000 x g/10 minut 

10. opakování fixace a odsátí (2x); po posledním odsátí přidání 2-3 kapek ledové kyseliny 

octové 

11. odstátí 30 minut při pokojové teplotě, poté resuspendace 

12. kapání 2-3 kapek suspenze na podložní sklo  

13. ověření hustoty a kvality mitóz pomocí inverzního mikroskopu 

14. dehydratace v sušičce při 100 °C/50 minut 

 

 Pří přípravě krevních preparátů odpadá uvolňování buněk ze dna lahviček, pracuje se 

pouze v centrifugačních zkumavkách, sediment je resuspendován v KCl hypotonii                           

a kompletní fixaci předchází předfixace, tj. přidání několika kapek metanoloctové fixace do 

zkumavky s hypotonií. 

 

Barvení preparátů G-pruhováním 

Chromozomy byly vizualizované Wrightovým barvením. Nejprve bylo barvení 

vyzkoušeno pouze na jednom preparátu a podle jeho kvality byly upraveny časy trávení                

a barvení, případně koncentrace či teplota reagencií.  Po dosažení optimálního výsledku barvení 

byla obarvena další skla. Barvení bylo prováděno ve třech skleněných kyvetách.   
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Postup barvení preparátů 

1. vložení skel do kyvety s roztokem trypsinu o teplotě 20 °C na odhadnutý a vytipovaný 

čas (na základě předešlého barvení) 

2. opláchnutí skel v kyvetě naplněné 100 ml Sörrensovým pufrem a 0,5 ml bovinního séra 

3. opláchnutí skel ve třetí kyvetě se 100 ml Sörrensova pufru 

4. přelití preparátů roztokem Wrightovým barvivem ve vodorovné poloze 

5. po uplynutí vytipovaného času opláchnutí v destilované vodě a vysušení skel na 

ploténce 

 

Hodnocení preparátů – stanovení karyotypu 

 Preparáty byly prohlíženy pod optickým mikroskopem se 100-násobným zvětšením. 

Vhodné metafáze byly prohlédnuty pod 1000-násobným zvětšením a byl určen počet                       

a morfologie chromozomů, kvalita a množství pruhů. Standardně bylo vyšetřeno 20 mitóz (10 

strukturně, 10 numericky), a protože byly vyšetřovány prenatální vzorky, mitózy byly 

hodnoceny minimálně ze dvou nezávislých kultur. Pět mitóz bylo nasnímáno CCD kamerou 

(charge-coupled device), uloženo v komerčním programu Ikaros Metasystems a byl z nich sestaven 

karyotyp. Za vhodnou informativní mitózu byla považována taková, jejíž chromozomy 

obsahovaly minimálně 400 pruhů na haploidní sadu. 

 

4.3 Array CGH (CytoChipTM ISCA 8x60K) 

4.3.1 Princip metody 

Metoda array CGH je založena na komparativní hybridizaci vyšetřované a kontrolní 

DNA, které jsou odlišně fluorescenčně značeny cyaniny (Cy3 a Cy5). Kompletní genom je 

vyšetřován pomocí jednořetězcových oligonukleotidových úseků, tj. DNA fragmentů 

odpovídajících částí genomu, které jsou umístěny na čipu. Obě DNA jsou kohybridizovány na 

čip a podle poměru intenzit signálů jsou, prostřednictvím laserového skeneru a komerčně 

dostupného softwaru, určeny CNV. 
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4.3.2 Přístroje  

Tab. 9: Přístroje používané v ÚBLG pro vyšetření metodou array CGH 

Název a typ přístroje Výrobce 

Pipety (Gilson DV2, DV10, DV100, DV1000, U200; 

Discovery DV2, DV10, DV100, DV1000) 

Gilson, Inc., 

USA 

 HTL, Inc., 

Polsko 

Termocyklér PTC-100TM Thermal Bio Rad, USA 

Skener DNA Microarray Scanner Agilent Agilent, USA 

Inkubátor Hybex SG 1057-36-2 SciGene, USA 

  Termoblok ClearHyb™  
BlueGnome, 

Velká Británie 

Hybridizační pícka Agilent Agilent, USA 

Inkubátor INCU-Line IL53 
VWR 

International 

Koncentrátor IR Micro-Cemvac NB-503CIR 
N-Biotek, 

J.Korea 

Vortex BSV-1 plus Biosan, Lotyšsko 

Chlazená centrifuga Eppendorf 5430R 
Eppendorf, 

Německo 

Minicentrifuga Hemrle Z100M 
Hemrle, 

Německo 

Magnetická míchačka VELP Magnet mikro VELP, Itálie 

Spektrofotometr NanoDrop ND-200 

NanoDrop 

Technologies, 

USA 

PC s komerčním softwarem na vyhodnocení výsledků BlueFuse Multi   

verze 4.2 

BlueGnome, 

Velká Británie 

PC s komerčním softwarem pro práci se skenerem  Agilent Scanner 

Control verze A.8.5.1 
Agilent, USA 

PC s komerčním softwarem pro úpravu obrazu Agilent Feature Extraction 

verze 10.70 
Agilent, USA 

PC s komerčním softwarem na vyhodnocení výsledků Agilent 

CytoGenomics verze 3.0.6.6. 
Agilent, USA 
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4.3.3 Reagencie 

Tab. 10: Reagencie používané v ÚBLG pro vyšetření metodou array CGH 

Reagencie Výrobce 

TE pufr (10mM Tris, 1mM EDTA, pH 7,0 –  8,0) 
Lékárna FN 

Motol 

Kontrolní DNA žena/muž  
Kreatech, 

Nizozemí 

Oligo aCGH Wash Buffer 1  Agilent, USA 

Oligo aCGH Wash Buffer 2  Agilent, USA 

CytoSureTM Genomic DNA labelling kit 

(náhodné primery, reakční pufr, směs dNTP, Cy3-dCTP, Cy5-dCTP, 

Klenowův enzym) 

OGT, Velká 

Británie 

Kolonky pro přečištění DNA CytoSureTM  
OGT, Velká 

Británie 

Oligo aCGH hybridizační kit  

(COT-I-Human DNA, 10x koncentrované blokující agens,  

2x koncentrovaný hybridizační pufr Hi-RPM) 

Agilent, USA 

Čip a krycí maska CytoChipTM ISCA 8x60K  
BlueGnome, 

Velká Británie 

 

4.3.4 Postup metody 

Kvalita vzorků 

 Vzorky DNA určené pro vyšetření aCGH by měly být dostatečně kvalitní                               

a v dostatečném množství. Tzn., že koncentrace DNA by měla být vyšší než 50 ng/µl, neměla 

by být kontaminovaná solemi, proteiny nebo RNA a zároveň nesmí být fragmentovaná nebo 

degradovaná. V případě vyšetření krve nebo tkání plodu, např. z potratu, lze kvalitu                          

a množství DNA ověřit a případnou nekvalitní DNA přečistit pomocí proteinázy K. Prenatální 

vzorky jsou tzv. statimové a vyhodnoceny musí být během několika dnů. I proto u těchto vzorků 

nebylo vždy přečištění prováděno.  
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Příprava vzorků 

Pomocí čipů CytoChipTM ISCA 8x60K (BlueGnome) bylo vyšetřeno najednou až osm 

vzorků. DNA pacienta byla hybridizována proti kontrolní (mužské nebo ženské DNA).  

Postup přípravy vzorků: 

1. rozmrazení vzorků DNA pacienta a kontrolní komerčně dodávané, jejich naředění TE 

pufrem na koncentraci 55 ng/µl do objemu 20 µl 

2.  zvortexování a stočení vzorků na minicentrifuze 

3. změření přesných koncentrací a absorbancí vzorků na NanoDropu v režimu Nucleid 

acid DNA a poznamenání jejich hodnot do laboratorního protokolu 

Značení DNA 

Obě DNA byly označeny odlišnými fluorochromy pomocí komerčního kitu CytoSureTM 

Genomic DNA labelling kit (OGT), který obsahuje náhodné primery, reakční pufr, směs dNTP, 

fluorochromy Cy3-dCTP (červená) a Cy5-dCTP (modrá) a Klenowův enzym.  

Postup značení DNA:  

1. přenos 9 µl každého z osmi vzorků vyšetřované DNA a osmi vzorků kontrolní DNA 

do dvou stripů 

2. rozmrazení a zvortexování primerů a reakčního pufru 

3. přidání 5 µl primerů a 5 µl reakčního pufru do každého vzorku ve stripu a následná 

mikrocentrifugace 5s 

4. denaturace vzorků v PCR bloku při 99 °C/20 minut 

5. prudké zchlazení vzorků vložením stripů do chladícího stojánku a následné zmrazení 

vzorků přenesením do mrazáku na 5 minut  

6. mikrocentrifugace 15 s 

7. příprava mastermixu na ledu pro vzorky a kontrolní DNA zvlášť 

a. mastermix pro vyšetřovanou DNA: 42 µl dCTP labelling mixu, 4,2 µl        

Cy3-dCTP a 4,2 µl Klenowova enzymu 

b. mastermix pro kontrolní DNA: 42 µl dCTP labelling mixu, 4,2 µl Cy5-dCTP   

a 4,2 µl Klenowova enzymu 

8. přidání 6 µl mastermixu  

9. proklepání zkumavek prsty, mikrocentrifugace dvakrát 1 sekundu 

10. inkubace v PCR bloku při 37 °C/2 hodiny a následně při 65° C/10 minut 
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11. prudké zchlazení vzorků vložením stripů do chladícího stojánku a následné zmražení 

vzorků přenosem do mrazáku na 5 minut 

12. mikrocentrifugace 15 s  

Purifikace  

Po přečištění vzorků pomocí kolonek pro čištění DNA CytoSureTM  byla získána pouze 

značená DNA. Inkorporace značených nukleotidů byla ověřena na NanoDropu v režimu 

Microarray. 

Postup purifikace: 

1. příprava kolonek a jejich centrifugace 2 000 x g/ při 22 °C/1 minutu 

2. odstranění eluátu z kolonky, vyjmutí kolonky a vložení do nové označené zkumavky 

3. pipetování 25 µl vyšetřované a kontrolní DNA doprostřed kolonek a centrifugace              

2 000 x g při 22° C/1 minutu 

4. pokud je eluát dostatečně obarvený, odstranění kolonek 

5. zahuštění vzorků na vakuové odparce 2 500 otáček při 56°C /10 minut 

6. resuspendace vzorků v 10 µl TE pufru 

7. změření koncentrace vzorků a inkorporace nukleotidů na Nanodropu v režimu 

Microarray DNA 

Hybridizace 

V tomto kroku byly kombinovány značené DNA s COT-I-Human DNA, 10x 

koncentrovaným blokujícím agens, 2x koncentrovaným hybridizačním pufrem Hi-RPM (Oligo 

aCGH hybridizační kit) a následně byly hybridizovány na platformu. 

Postup hybridizace: 

1. smísení 8 µl vzorku vyšetřované DNA s 8 µl kontrolní DNA pocházející od jedince 

stejného pohlaví 

2. rozmrazení, zvortexování a stočení reagencií Oligo aCGH hybridizačního kitu  

3. přidání 2,2 µl COT-Human DNA, 4,8 µl 10x koncentrovaného blokujícího agens               

a 26 µl 2x koncentrovaného hybridizačního pufru Hi-RPM 

4. pulzní zvortexování vzorků, mikrocentrifugace 15 sekund 

5. inkubace při 95 °C/3 minuty v inkubátoru Hybex SG 1057-36-2 

6. inkubace při 37 °C/30 minut v termobloku ClearHyb™ 

7. mikrocentriguface 5 až 10 sekund 
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8. vložení krycí masky do hybridizačního držáčku a nanesení 45 až 50 µl vzorku na masku 

9. přiložení čipu aktivní stranou na masku, zakrytí čipu krytem a uzavření držáčku 

10. otočení držáčku s čipem 3x ve směru hodinových ručiček; kontrola absence bublin 

11. hybridizace v pícce předehřáté na 65 °C po dobu 24 hodin při 20 rpm 

Odmytí 

Odmývání probíhalo za použití komerčně dodávaných pufrů - pufr. č.1 a č. 2 (Oligo 

aCGH Wash Buffer 1 a 2, Agilent). 

Postup odmytí: 

1. vložení čipu s maskou do tlustostěnné vaničky naplněné pufrem č.1 a odstranění masky 

2. vložení čipu do tlustostěnné vaničky se zábrusem a včelkou naplněné pufrem č. 1 a na 

magnetickém míchadle odmývání 5 minut 

3. přenesení čipu plastovou pinzetou do falkonky s pufrem č. 2 o teplotě 37 °C a vložení 

do termostatu vyhřátého na teplotu 38 - 38,5 °C na 1 minutu 

4. pomalé vytažení čipu plastovou pinzetou z falkonky a vložení čipu do holderu 

5. vložení ozónové bariéry na čip, uzavření holderu a skenování  

 

Vyhodnocení  

 Čip byl skenován při rozlišení 3 µm prostřednictvím komerčního programu Agilent 

Scanner Control verze A. 8. 5. 1. Získaný obraz byl upraven v programu Agilent Feature 

Extraction verze 10.70. K vyhodnocení výsledků byl použit komerční program BlueFuse Multi   

v4. 2. a program Agilent CytoGenomics 3.0.6.6. 
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4.4 Statistické vyhodnocení 

Statistické vyhodnocení dat bylo provedeno s využitím komerčního programu GraphPad 

Prism 7. 01 (USA).  

V případě věkové analýzy těhotných žen bylo zjištěno nenormální rozdělení dat 

D´Agostinovým a Pearsonovým testem (p = 0,0426) normality a k porovnání věků těhotných 

žen byl tedy použit Mannův Whitneyův test.  

Statistické zhodnocení výtěžnosti karyotypování vs. array CGH se podle většiny 

dostupných odborných článků zabývajících se tímto srovnáním neprovádí, jsou uváděna pouze 

procenta zachycených nálezů a rozdíl v těchto hodnotách mezi oběma metodami. Nicméně pro 

potřeby této DP byl použit k porovnání výtěžnosti metod Fisherův exaktní test, který byl 

zmiňován ve studii Umy Reddyové a kol. z roku 2012, zabývající se porovnáním výtěžnosti 

karyotypování a metody array CGH u mrtvěrozených plodů s genetickou vadou (Reddy et al., 

2012).  
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5 Výsledky 

 

5.1 Charakteristika souboru 

Celkem bylo karyotypováním a metodou aCGH vyšetřeno 45 prenatálních vzorků. Z 22 

plodových vod bylo sedm vzorků (31,8 %) nativních a 15 vzorků (68,2 %)  kultivovaných 

amniocytů. Skupina 23 choriových klků byla tvořena osmi (34,8 %) nativními vzorky a 15    

(65,2 %) vzorky kultivovaných choriocytů. Do souboru nebyl zařazen žádný vzorek DNA 

izolovaný z fetální krve.  

Indikační kritéria byla stanovena UZ nálezem, v případě konkrétního souboru se jednalo 

o zvýšenou NT (n = 27; 60,0 %), zvýšenou NT v kombinaci s dalšími anomáliemi                            

(n = 1; 2,2 %), atypické morfologické nálezy/útvary (n = 4; 8,9 %) a VVV (n = 13; 28,9 %), 

viz tab. 9. 

Tab. 11: Charakteristika UZ nálezů souboru vzorků  

UZ nález      počet vzorků, n         % 

Celkem UZ nálezů   n = 45  

Zvýšené NT       n = 27                60,0 % 

2 mm - 3 mm      n = 3       11,1 % 

3 mm - 4 mm      n = 16       59,3 % 

4 mm - 5 mm      n = 5       18,5 % 

> 5mm       n = 3       11,1 % 

Zvýšené NT + vícečetné anomálie plodu   n = 1                                               2,2 % 

Atypické morfologické nálezy/útvary    n = 4        8,9 % 

Vrozené vývojové vady (VVV)   n = 13                  28,9 % 

ageneze corpus callosum     n = 3       23,1 % 

brániční hernie      n = 2       15,4 % 

ventrikulomegalie CNS     n = 1         7,7 % 

ageneze holeně na PDK     n = 1         7,7 % 

hexadaktylie na HK i DK     n = 1         7,7 % 

mnohočetné VVV     n = 5       38,5 % 
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Karyotyp byl úspěšně stanoven ve 100 % případů. Vyšetření aCGH bylo provedeno 

úspěšně u 44 (97,8 %) případů. V jednom případě (#FNHK04) (2,2 %) nebyl vydán oficiální 

výsledek z důvodu špatné kvality vstupní DNA, která byla nejprve amplifikována (WGA). 

Nicméně pro účel této DP byl vzorek vyhodnocen a výsledek byl ověřen opakovanou analýzou 

tkáně plodu. Ideální rozlišovací schopnost min. 200 kb byla dodržena ve 26 případech           

(57,8 %). Ostatní vzorky byly vyhodnoceny na základě rozlišovacích schopností: 250 kb            

(n = 2; 4,4 %), 350 kb (n = 1; 2,2%), 400 kb (n = 1; 2,2 %), 500 kb (n = 5; 11,1 %), 700 kb      

(n = 1; 2,2 %), 1 Mb (n = 4; 8,9 %), 2 Mb (n = 2; 4,4 %), 3 Mb (n = 2; 4,4 %), 5 Mb  (n = 1; 

2,2 %), přičemž u případů s rozlišením pozadí 3 Mb (#FNM19 a FNHK24) byly oblasti 

známých mikrodelečních a mikroduplikačních syndromů, tzv. ISCA regiony, vyšetřeny                

s rozlišovací schopností 500 kb. Důvodem snížené rozlišovací schopnosti pravděpodobně byla 

nižší kvalita vstupní DNA (optická denzita - OD 260/230 < 2,0; OD 260/280 > 1,8). Další 

příčinou částečného omezení úrovně rozlišení byla u jednoho vzorku (#FNM08) neshoda 

pohlaví vzorku a kontroly, což vedlo ke snížené rozlišovací schopnosti na chromozomu X             

a nemožnosti hodnotit chromozom Y.  

Charakteristika celého souboru je shrnuta v tab. 10. Věkové rozmezí těhotných žen 

indikovaných k invazivnímu prenatálnímu vyšetření a týden těhotenství, v němž byla 

zachycena UZ abnormalita, ilustruje graf 1 a 2. 

 Průměrný věk těhotných žen indikovaných k PD z důvodu abnormálního UZ nálezu byl 

30,73 (± 4,7 SD) let. Průměrný věk pacientek, u jejichž plodu byla nalezena aberace, byl 31 let 

(± 4,8 SD). Naopak průměrný věk pacientek s plodem bez patologického nálezu byl 32 let          

(± 5,0 SD). Z těchto dat vyplývá, že věk pacientek nebyl statisticky signifikantní pro výskyt 

chromozomových aberací (p = 0,9362). 
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 Graf 1: Věkové rozmezí těhotných žen, u kterých bylo indikováno invazivní prenatální vyšetření 

 

 

Graf 2: Stupeň těhotenství v době identifikace UZ vady a následné indikace invazivního prenatálního vyšetření 
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Tab. 12: Charakteristika souboru vzorků 

 
Označení 

vzorku 
Materiál 

Kultivace/ 

Nativ 

Věk 

matky 
T. t. Indikace Nález na karyotypu Nález na aCGH UUT 

1 FNM01 CVS nat. 32 12+5 NT 3.4 mm 46,XY bpn ne 

2 FNHK01 CVS nat. 25 13+1 NT 4.5 mm 46,XY bpn ne 

3 FNHK02 CVS kult. 36 12+2 NT 4.5 mm 46,XY 

dup 22q11.21 

del 22q11.21 

dup 22q11.21 

ne 

4 FNM02 CVS nat. 39 12+5 NT 3.9 mm 46,XY bpn ne 

5 FNHK03 CVS kult. 28 13+1 NT 3.8 mm 46,XY bnp ne 

6 FNM03 AMC kult. 35 20+2 útvar v břiše plodu 46,XX bpn ne 

7 FNHK04 AMC kult. 31 14+3 NT 6.7 mm + vícečetné anomálie 46,XX,t(1;6)(q25;p21.3) 
del 1q25.3q31.1 

del 6p22.3p22.1 
ano 

8 FNHK05 AMC kult. 31 19 NT 3.5 mm 46,XY bpn ne 

9 FNHK06 CVS nat. 33 13+0 NT 3.3 mm 46,XY bpn ne 

10 FNHK07 AMC kult. 29 19+5 NT 4.7 mm 46,XY bpn ne 

11 FNM04 AMC kult. 30 13+5 atypické morfologické nálezy/útvary 46,XY bpn ne 

12 FNM05 AMC kult. 23 18+3 atypické morfologické nálezy/útvary 46,XX bpn ne 

13 UMPD01 AMC kult. 33 21 atypický nález v zadní jámě lební 46,XY bpn ne 

14 FNM06 AMC kult. 23 21+0 mnohočetné VVV 46,XY del 1q21.1 ano 

15 FNM07 AMC nat. 35 21+3 mnohočetné VVV 46,XY bpn ne 

16 FNM08 CVS nat. 32 19+0 mnohočetné VVV 46,XY bpn ano 

17 FNM09 CVS kult. 33 13+1 NT 3.5 mm 46,XX dup Xp22.33 ne 

18 FNHK08 AMC kult. 28 17+1 brániční hernie 46,XY bpn ne 

19 FNHK09 AMC kult. 27 18+5 mnohočetné VVV 46,XX bpn ano 

20 FNHK10 CVS kult. 28 16+1 NT 3.5 mm 46,XX bpn ne 

21 FNHK11 CVS kult. 23 17+0 NT 5.00 mm 46,XY bpn ne 

22 FNHK12 CVS kult. 32 12+6 NT 3.4 mm 46,XX bpn 
ne 
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Označení 

vzorku 
Materiál 

Kultivace/ 

Nativ 

Věk 

matky 
T. t. Indikace Nález na karyotypu Nález na aCGH UUT 

23 FNHK13 AMC kult. 27 15+5 NT 4.7 mm 46,XY bpn ne 

24 FNM10 AMC nat. 33 20 ageneze holeně 46,XY bpn ne 

25 FNHK14 CVS kult. 23 13+5 NT 3.8 mm 46,XY bpn ne 

26 FNHK15 AMC kult. 23 20+0 hexadaktylie HK i DK 46,XY bpn ne 

27 FNHK16 CVS kult. 25 17+5 mnohočetné VVV 46,XX bpn ano 

28 FNM11 AMC nat. 34 21+3 lehká ventrikulomegalie CNS 46,XY bpn ne 

29 FNHK17 CVS kult. 36 12+5 NT 3.6 mm 46,XY bpn ne 

30 FNM12 AMC nat. 35 13+0 NT 3.2 mm 46,XX bpn ne 

31 FNM13 AMC nat. 25 20+5 ageneze corpus callosum 46,XX bpn ano 

32 FNM14 AMC nat. 28 20+3 brániční hernie 46,XY bpn ne 

33 FNHK18 CVS kult. 34 17+0 NT 6.4 mm 46,XY bpn ne 

34 FNM15 CVS nat. 36 10+4 NT 3.9 mm 46,XX bpn ne 

35 FNHK19 CVS kult. 36 13+1 NT 3.2 mm 46,XY bpn ne 

36 FNHK20 CVS kult. 35 13+3 NT 3.00 mm 46,XX bpn ne 

37 FNM16 AMC kult. 27 21+6 ageneze corpus callosum 46,XY bpn ano 

38 FNHK21 AMC kult. 39 15+0 NT 3.4 mm 46,XY bpn ne 

39 FNM17 CVS nat. 35 11+1 NT 2.8 mm 46,XY bpn ne 

40 FNM18 AMC nat. 40 21+2 ageneze corpus callosum 46,XX bpn ne 

41 FNHK22 CVS kult. 24 13+1 NT 5.4 mm 46,XY bpn ne 

42 FNM19 CVS kult. 36 13+6 NT 3.3 mm 46,XY bpn ne 

43 FNM20 CVS nat. 30 12+1 NT 2.9 mm 47,XX,+13 (1-12,14-22,X)x2, (13)x2~3 ne 

44 FNHK23 CVS kult. 33 12+1 NT 6.00 mm 46,XY bpn ne 

45 FNHK24 AMC kult. 23 16+4 NT 3.9 mm 46,XY bpn ne 

 

t. t. = týden těhotenství; bpn = bez patologického nálezu; UUT = umělé ukončení těhotenství
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5.2 Nálezy aberací u plodů s normálním karyotypem 

Z celkového počtu 43 vzorků (95,6 %) plodových vod a choriových klků bez nálezu na 

karyotypu byly detekovány metodou aCGH čtyři (8,9 %) strukturní aberace chromozomů (viz. 

tab. 11, přílohy 1 až 4), z nichž dvě aberace byly zachyceny u jednoho plodu (#FNHK02). 

Duplikace byly diagnostikovány u dvou vzorků (4,4 %) - dup 22q11.21, dup Xp22.33, přičemž 

duplikace 22q11.21 byla přerušena delecí (del 22q11.21), a dále byly diagnostikovány dvě 

delece (4,4 %) - del 22q11.21 a del 1q21.1. U všech ostatních vzorků  s normálním karyotypem 

(95,6 %) nebyla diagnostikována chromozomová anomálie. Jako patogenní byla klasifikována 

del 1q21.1, jako abnormální nálezy byly klasifikovány dup a del 22q11.21 a jako abnormální 

nález bez fenotypového projevu byl klasifikován nález dup Xp22.33.  

 

5.3 Nálezy aberací u plodů s abnormálním karyotypem 

Metodou aCGH byly u dvou (4,4 %) vzorků s abnormálním karyotypem detekovány 

celkem tři (6,7 %) aberace. U případu DNA z plodové vody s karyotypem 

46,XX,t(1;6)(q25;p21.3) byly nalezeny 2 delece: del 1q25.3q31.1, del 6p22.3p22.1; tyto nálezy 

byly klasifikovány jako patogenní a vysvětlující fenotyp plodu. Z morfologické povahy nálezu 

na čipu odpovídají obě delece nálezu translokace t(1;6) a došlo k nim na místech 

chromozomových zlomů. 

U vzorku choriových klků s karyotypem 47,XX,+13 v mozaice (viz obr. 11 v příloze) 

byla metodou aCGH prokázána trizomie chromozomu 13; (1-12,14-22,X)x2,(13)x2~3            

(viz. tab. 12, přílohy 5 a 6) a na základě hodnot mean log ratia (MLR = 0,258) byla odhadnuta 

10% - 40% mozaika. Metodou FISH byla mozaika následně upřesněna na 23%.  
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Tab. 13: Nálezy na array CGH u vzorků s normálním karyotypem 

Označení 

pacienta 
Materiál Nález na aCGH Přesný zápis nálezu na aCGH 

Velikost 

aberace 
Klasifikace nálezu 

FNHK02 CVS dup 22q11.21 
22q11.21( 18,847,965x2, 18,894,865-20,402,655x3, 20,414,264x1) 

22q11.21 (20,708,912x1, 20,754,452-21,284,230x3, 21,285,332x2) 

1,5 Mb + 

529,8 Kb 
Abnormální nález 

FNHK02 CVS del 22q11.21 22q11.21(20,402,655x3, 20,414,264-20,708,912x1, 20,754,452x3) 294,6 Kb Abnormální nález 

FNM06 AMC      del 1q21.1 1q21.1(143,700,200x2, 144,380,453 -145,968,803x1, 146,034,485x2) 1,59 Mb Patologický nález 

FNM09 CVS dup Xp22.33 Xp22.33 (1,046,715-1,427,534)x3 380 Kb 
Abnormální nález bez 

klinického významu 

 

Tab. 14: Nálezy array CGH s abnormálním karyotypem 

Označení 

vzorku 
Materiál 

Nález na 

karyotypu 

Přesný zápis 

karyotypu 
Nález na aCGH Přesný zápis nálezu na aCGH 

Velikost 

aberace 

Klasifikace 

nálezu 

FNHK04 AMC 46,XX,t(1;6) 46,XX,t(1;6)(q25;p21.3) del 1q25.3q31.1 
1q25.3q31.1 

(185,759,535-189,833,751)x1 
3,58 Mb 

Patologický 

nález 

FNHK04 AMC 46,XX,t(1;6) 46,XX,t(1;6)(q25;p21.3) del 6p22.3p22.1 
6p22.3p22.1 

(22,846,015-29,077,951)x1 
6,3 Mb 

Patologický 

nález 

FNM20 CVS 47,XX,+13 47,XX,+13 
(1-12,14-22,X)x2, 

(13)x2~3 
(1-12,14-22,X)x2,(13)x2~3 

Celý 

chromozom 

13 

Mozaiková 

trizomie chr. 

13 - Patauův 

syndrom 
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5.4 Porovnání analýz chromozomů karyotypováním a array CGH         

u vzorků DNA izolované z plodových vod a choriových klků  

 

Z vyšetřených 45 vzorků bylo 22 (48,9 %) vzorků DNA izolované z plodových vod 

((sedm (31,8 %) nativních vzorků a 15 (68,2 %) kultivovaných vzorků)) a z celkem 23            

(51,1 %) vzorků DNA izolované z choriových klků ((osm (34,8 %) nativních vzorků a 15      

(65,2 %) kultivovaných vzorků)). Celkem bylo zachyceno pět (11,1 %) resp. sedm (15,6 %) 

aberací metodou array CGH a dva (4,4 %) nálezy karyotypováním.  

Dva rozdílné počty nálezů příp. rozmezí hodnot jsou uváděny proto, že v některých 

vzorcích zachytila array CGH více abnormalit. 

Z pěti (sedmi) nálezů identifikovaných metodou array CGH byly detekovány dva            

(4,4 %), resp. tři (6,7%) abnormální/patologické nálezy ve vzorcích DNA izolovaných                            

z plodových vod a tři resp. čtyři nálezy ve vzorcích DNA izolovaných z choriových klků. 

Majoritně byly nálezy detekovány v kultivovaných buňkách (6:1) viz graf 3 a 4. 

   

Graf 3: Poměrné zastoupení přesného počtu nálezů identifikovaných metodou array CGH ve vzorcích DNA 
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Graf 4: Počet pozitivních nálezů identifikovaných metodou array CGH ve vzorcích DNA plodů 
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Karyotypováním byly zachyceny dvě aberace. Jedna byla detekována v kultivovaných 

amniocytech a druhá ve vzorku z nativních choriových klků viz graf 5.  

 

      

Graf 5: Poměrné zastoupení nálezů identifikovaných karyotypováním  
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Karyotypováním byly identifikovány dva (4,4 %) patologické nálezy, které byly taktéž 

zachyceny metodou array CGH. Naproti tomu metodou array CGH bylo zachyceno pět          

(11,1 %) resp. sedm (15,6 %) nálezů, z toho dva (28,6 %) příp. tři (6,7 %) byly detekovány                            

i karyotypováním, tzn. aCGH zachytila o 4 - 5 (6,7 % - 11,1 %) aberací více než karyotypování. 

Nález delecí v pruzích 1p25 a 6p22 u vzorku FNHK04 koreluje s lokalizací zlomových míst      

u translokace (1;6), zjištěné karyotypováním. Díky podobnosti různých G- pruhů je často 

obtížné přesné místo zlomu G- bandingem stanovit a také vzhledem k menší přesnosti určování 

rozsahu aberací karyotypováním nejsou nálezy považovány za zcela identické. 

Patologický/abnormální profil byl diagnostikován celkem u pěti plodů. Z celkových 90 

(45 + 45) vyšetření jich sedm odhalilo chromozomovou anomálii. Karyotypováním byly 

zachyceny dvě (4,4 %) abnormální konstituce chromozomů plodu, přičemž oba (~100 %) tyto 

profily byly identifikovány i metodou array CGH, kterou tedy bylo celkově diagnostikováno 

pět (11,1 %) abnormálních či patologických fetálních profilů chromozomů, viz grafy 6 a 7. 

Metoda array CGH detekovala více abnormálních nálezů než analýza chromozomů 

karyotypováním (11,1 % vs. 4,4 %; p = 0,0101).  
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Graf 6: Počet abnormálních profilů plodů diagnostikovaných karyotypováním z celkového počtu vyšetření 

88

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

Počet vyšetření

Výsledky vyšetření karyotypování

Poměr abnormálních karyotypů vzhledem k celkovému 

počtu vyšetření

nález na karyotypu

bpn



69 
 

 

Graf 7: Počet abnormálních profilů plodů diagnostikovaných metodou array CGH z celkového počtu vyšetření 
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6 Diskuze 

 

Nahrazení klasických cytogenetických metod novějšími a modernějšími molekulárně 

cytogenetickým metodami v prenatální diagnostice je široce diskutovanou otázkou, zvláště         

v případě chromozomové analýzy metodou array CGH. 

Pruhování chromozomů bylo využíváno pro detekci větších chromozomových 

abnormalit desítky let (Bi et al., 2013). Ačkoli se však jedná o spolehlivou a standardní metodu, 

v současnosti již s vysokou technologickou vyspělostí, automatizací a postupnou modernizací 

je pravděpodobné, že bude v budoucnu nahrazena metodou s vyšší rozlišovací schopností             

a další možností automatizace. Metoda array CGH se dnes využívá především pro analýzu 

postnatálních vzorků pacientů s faciální dysmorfií či mentální retardací. V PD je její volba jako 

primární metody stále předmětem diskuzí. 

Literární zdroje udávají o 10 % vyšší záchyt patologií u prenatálních vzorků metodou 

array CGH v porovnání s karyotypováním bez ohledu na povahu indikace (Hillman et al., 2011; 

Shaffer et al., 2012). I přesto se dodnes array CGH (resp. SNP array) v PD využívá především 

jako doplňkové, upřesňující vyšetření a jako primární vyšetření je indikována v minimálním 

počtu laboratoří, například na klinice pražského Gennetu (pouze u CVS). Nicméně fakt, že array 

CGH nahradila karyotypování jako metodu první volby u určité skupiny postnatálních vzorků, 

nepochybně velmi ovlivní i analýzu prenatálních vzorků.  

Hlavním kritériem pro porovnání obou metod byla jejich výtěžnost, tj. schopnost zachytit 

chromozomovou odchylku, u plodů indikovaných k vyšetření z důvodu ultrazvukového nálezu. 

Abnormální ultrazvukový nález u plodu výrazně zvyšuje pravděpodobnost výskytu 

chromozomové abnormality. V našem souboru bylo zachyceno pět (11,1 %), resp. sedm       

(15,6 %) aberací metodou array CGH u pěti (11,1 %) plodů s UZ nálezem. Naproti tomu 

abnormální karyotyp byl přítomen pouze u dvou vzorků tj. u 4,4 % plodů. Z těchto výsledků 

vyplývá, že v případě rizikových těhotenství s UZ nálezem, zachytila metoda array CGH 

přibližně o 6,7 % více abnormálních nálezů z hlediska přítomnosti/nepřítomnosti aberací                

a celkově o 10 % více aberací. Dosažené výsledky se shodují se závěry podobné, ale rozsáhlejší 

studie Yatsenkové a kol. z roku 2013, která zachytila chromozomovou aberaci u 9,9 %                  

(n = 16/162) plodů s UZ nálezem. Abnormální karyotyp mělo v jejich případě 4,9 % (n = 8/162) 

vzorků. Jejich výsledky také poukazují na vyšší záchytnost nálezů metodou array CGH a to 

přibližně o 5 % (Yatsenko et al., 2013). Současně se výsledky shodují se závěry systematické 
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revue z bibliografických biomedicínských databází MEDLINE, EMBASE a CINAHL od 

Hillmanové a kol., které udávají rozdíl mezi karyotypováním a array CGH 5,2 % v případě UZ 

nálezu ve prospěch čipů (Hillman et al., 2011). Dále jsou závěry podporovány i prací Bradyho 

a kol. z roku 2014 (Brady et al., 2014). 

Nálezy duplikací 22q11.21 a Xp22.33 a delecí 22q11.21 a 1q21.1 nebylo možné zachytit 

na karyotypu vzhledem k jejich rozsahům nižším než 1,6 Mb. Duplikace a delece 22q11.21 

byly klasifikovány jako abnormální nálezy a nález duplikace Xp22.33 byl vyhodnocen jako 

abnormální bez klinických projevů, tzv. náhodný nález. Problematika sdělování náhodných 

nálezů pacientům, které array CGH občas zachytí, je ošetřeno prostřednictvím informovaném 

souhlasu Naopak delece 1q21.1 byla klasifikována jako patogenní, způsobující TAR syndrom, 

tj. onemocnění spojené s trombocytopenií a aplázií rádií. Potvrzení této diagnózy vedlo k UUT. 

U některých abnormálních nálezů nebylo možné odchylky přesně korelovat s fenotypem plodu 

a byla doporučena další vyšetření (např. vyšetření rodičů).   

K umělému ukončení těhotenství bylo indikováno šest (13,3 %) těhotenství a pouze            

u jedné (2,2 %) pacientky to bylo z důvodu přítomnosti aberace. Pět (11,1 %) těhotenství bylo 

následně po analýze chromozomů ukončeno z důvodu závažnosti UZ patologie i přes to, že        

u plodů byla chromozomová konstituce normální. U plodu s nálezem t(1;6) a dvěma delecemi 

(del q25 a del 6p22) vedly k ukončení těhotenství kombinace vysoké hodnoty NT (6,7 mm)        

s vícečetnými anomáliemi plodu, navíc podpořené nálezem de novo zdánlivě vyvážené 

translokace. V dalších dvou případech byla, i přes absenci chromozomového nálezu, důvodem 

k ukončení vývojová vada mozku – ageneze corpus callosum. V posledních třech případech 

byla doporučením k UUT nepříznivá prognóza vzhledem k mnohočetným vývojovým vadám 

fétu (hydrocefalus, levostranný faciální rozštěp, zkrácení dlouhých kostí, semilobární 

holoprozencefalie, mikrognatie, VVV končetin a mikromandibula). 
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Velkou výhodou čipů oproti karyotypování je schopnost analyzovat téměř jakýkoli 

negfragmentovaný vzorek DNA o minimálním množství (min. 12 µl a koncentrace                    

55,6 ng/µl). K analýze není nutná kultivace buněk, což zvyšuje pravděpodobnost získání 

výsledků vzhledem k délce a některým komplikacím kultivace (i u krátkodobé kultivace 

nativních vzorků), a doba vydání závěru vyšetření se u čipů zkracuje až na tři dny. Molekulárně 

cytogenetické metody FISH a MLPA sice překonaly nutnost kultivace buněk a rozlišení nižší 

než 5 Mb, avšak neumožňují vyšetření celého genomu najednou na rozdíl od karyotypování. 

Proto je možnou náhradou karyotypu právě metoda array CGH. Navzdory tomu bylo úspěšně 

stanoveno 45 karyotypů (45/45; 100 %), ale vydáno pouze 44 oficiálních výsledků metodou 

array CGH (44/45; 97,8 %), neboť použitá metoda izolace a amplifikace DNA před vyšetřením 

metodou array CGH nebyla pro dané vyšetření vhodná. 

Balancované translokace, nízkofrekvenční mozaiky ani polyploidie nelze metodou array 

detekovat. Pro detekci polyploidií a balancovaných translokací je nejvhodnější metodou 

karyotypování, ovšem translokované úseky musejí být dostatečně velké. Frekvence mozaiek 

lze nejpřesněji stanovit metodou FISH. Polyploidie však nejsou slučitelné se životem, čímž 

jejich detekce, a výhoda karyotypování oproti array CGH v prenatální (i postnatální) 

diagnostice pozbývá smyslu. Balancované translokace se ve většině případů klinicky 

neprojevují a nepředstavují tak zdravotní riziko pro probanda. Teoretické riziko představují 

balancované translokace až pro jeho potomky. V případě nízkofrekvenčních mozaiek, které 

array CGH na rozdíl od karyotypování nezachytí, není dopad na fenotyp plodu tak velký, jako 

by to bylo v případě např. 50% mozaiky.  Výhoda karyotypování v porovnání s array CGH je 

tedy především v tom, že dokáže odhalit určité aberace, které array CGH nezachytí. Jelikož 

ovšem nemají tyto aberace tak významný klinický dopad jako mikrodelece či mikroduplikace 

zachytitelné pouze arrayí, lze považovat tuto výhodu v PD za druhořadou.  

Pravděpodobně největší nevýhodou array CGH v PD je nemožnost přesně dokázat 

korelaci mezi nálezem a jeho vlivem na fenotyp plodu. Existuje mnoho variant nejasného 

klinického významu, jejichž vliv je diskutabilní. V některých situacích napomáhá při 

rozhodování o možné patogenitě výsledek vyšetření rodičů 

Za účelem objasnění povahy co největšího počtu variant bylo založena řada databází, 

které shromažďují přesná data o výsledcích anonymních pacientů, jako druh a přesný rozsah 

aberace, fenotypové projevy konkrétních pacientů, seznam genů a s nimi spojených syndromů, 

odkazy na publikace atd.  
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K vyhodnocení patogenity našich nálezů byly použity referenční databáze BlueGnome, 

ISCA, DGV, USCS, OMIM , Decipher a hg19.  

Významnou roli při indikaci metodou array CGH sehrává finanční otázka, a to jak pro 

žadatele, tak i pro poskytovatele - laboratoř. 

Ve zdravotnictví se ceny za výkony liší podle charakteru smlouvy zdravotnického 

zařízení se zdravotními pojišťovnami, přičemž se vychází z bodových hodnot na jeden výkon 

podle vyhlášky č. 350/2015 Sb. V ní je vyšetření chromozomů z plodové vody hodnoceno 7041 

body a zahrnuje procesy dlouhodobé kultivace zpracování diferenciačního barvení amniocytů 

a zhodnocení karyotypu v přibližně 20 mitózách, z toho pět detailně, ze dvou paralelních kultur. 

Vyšetření chromozomů z choriové tkáně (zahrnující stejné procesy, viz výše) je ohodnoceno 

8758 body. K oběma výkonům musíme připočítat ještě 179 bodů za zhotovení karyotypu 

z jedné mitózy. Metoda array CGH prozatím nemá své bodové ohodnocení, a tak je účtována 

jako 4x metoda FISH, tj. 28 900 bodů (4 x 7225). Zároveň je nutné připočíst proces izolace 

DNA, zahrnující stanovení koncentrace a ověření kvality DNA, hodnocené 741 body. 

Laboratoř je zase limitována pořizovací cenami přístrojů a materiálů. Vybavení pro 

chromozomovou analýzu je sice materiálně náročné, avšak stále podstatně nižší než pro 

čipovou analýzu. Často je vybavení pořízeno ze sponzorských nebo výzkumných prostředků     

a po ukončení grantu může být použito pro rutinní péči. Systém úhrad za zdravotní péči 

poskytuje omezené prostředky na pokrytí nákladů na chemikálie a samotné čipy, čímž je dána 

limitace počtu možných vyšetření. 
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7 Souhrn 

 

Tato práce se věnovala široce diskutované otázce, zda by mělo být v prenatální 

diagnostice v případě plodů s ultrazvukovým nálezem, nahrazeno konvenční cytogenetické 

karyotypování molekulárně cytogenetickými čipovými technikami.  

Oběma metodami bylo vyšetřeno 45 plodů pacientek indikovaných k invazivnímu 

prenatálnímu vyšetření nejčastěji z důvodu zvýšené hodnoty šíjového projasnění. 

Chromozomová aberace byla identifikována u pěti plodů (11,1 %) s ultrazvukovým 

nálezem. Abnormální karyotyp byl stanoven u dvou plodů (4,4 %) – 46,XX,t(1;6)(q25;p21.3)dn    

a 47,XX,+13. Pozitivní nález na arrayi mělo pět plodů (11,1 %) s celkem sedmi aberacemi      

(15,6 %) - dup  a del 22q11.21, del 1q21.1, dup Xp22.33, del 1q25.3q31.1, del 6p22.3p22.1                      

a amplifikace (1-12,14-22,X)x2,(13)x2~3. Oba nálezy na karyotypu byly identifikovány                

i metodou array CGH. Naproti tomu karyotypování  nezachytilo žádný nález, který nebyl 

detekován pomocí array CGH. Array CGH tedy zachytila navíc aberace u 6,7 % plodů                   

a celkem identifikovala  o 11,1 % resp. o 8,9 % více aberací ve srovnání s karyotypem.  

I přesto, že je nákladnější a že vyhodnocování výsledků je komplikováno častým 

záchytem variant nejasného významu, poskytuje metoda array CGH vyšší výtěžnost                       

a rozlišovací schopnost v porovnání s klasickým karyotypováním nejen v postnatální, ale               

i v prenatální diagnostice a má tedy potenciál nahradit konvenční cytogenetické karyotypování 

jako metodu první volby u vyšetření plodů s UZ nálezem. Vzhledem k tomu, že array CGH 

není schopna odhalit balancované translokace, polyploidie a nízkofrekvenční mozaiky, je 

doporučeno v určitých případech pozitivní nález na čipu ještě ověřit či doplnit karyotypováním, 

případně metodou FISH. 
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Příloha 9:  

Kazuistika 1 

Z Fakultní nemocnice v Hradci Králové byla zaslána DNA z kultivovaných amniocytů 36-leté 

zdravé ženy, z důvodu pozitivního prvotrimestrálního skríninku - NT 4,5 mm. Riziko M. Down 

dosahovalo 1:18, riziko trizomie 18 (Edwardsův syndrom) 1:85 a riziko trizomie 13 (Pataaův 

syndrom) činilo 1:621. U probandky se jednalo o druhé těhotenství probíhající bez komplikací. 

Manžel, matka a bratr probandky byli zdrávi, otec trpěl Crohnovou chorobou. 

Cytogenetické vyšetření plodu bylo indikováno ve FN Hradci Králové s negativním výsledkem 

tj. - 46,XY - normální mužský karyotyp.  

Z důvodu nekonzistentního nálezu na karyotypu bylo provedeno vyšetření plodu metodou array 

CGH ve Fakultní nemocnici Motol. 

Při rozlišovací schopnosti min. 200 kb byla nalezena intersticiální duplikace na chromozomu 

22 v oblasti 22q11.21 o velikosti 1,5 Mb + 529,8 Kb, která byla přerušena delecí o velikosti 

294,6 Kb. Duplikace se nacházela v oblasti Cat-eye syndromu. V dostupné literatuře bylo 

popsáno několik případů pacientů s intersticiální duplikací stejné oblasti, jejichž fenotyp se 

překrývá s Cat-eye syndromem. Vzhledem k nejasné povaze delece, nebylo možné jednoznačně 

určit souvislost aberací s fenotypovými znaky plodu a nebylo možné se jednoznačně k nálezu 

vyjádřit. Profil plodu byl klasifikován jako abnormální.  

Výsledek:  Abnormální mužský profil 

arr[GRCh37] 22q11.21(18,847,965x2, 18,894,865-20,402,655x3, 20,414,264x1) 

arr[GRCh37] 22q11.21(20,402,655x3, 20,414,264-20,708,912x1, 20,754,452x3) 

arr[GRCh37] 22q11.21(20,708,912x1, 20,754,452-21,284,230x3, 21,285,332x2) 

 

Vyšetření obou rodičů metodou array CGH byla negativní, tudíž duplikace a delece na 22. 

chromozomu vznikly s velkou pravděpodobností de novo. Zachycené aberace na chromozomu 

22 jsou zobrazeny v příloze 1.  
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Příloha 10: 

 Slovník lékařských pojmů 

ageneze corpus callosum  absence kalózního tělesa 

ageneze holeně   absence holeně 

anencefalie    absence koncového mozku 

brachycefalie tvar hlavy se silně zkrácenou horní čelistí, výrazně 

deformovanou spodní čelistí a kulatou mozkovnou 

brániční hernie   brániční kýla 

choroidální plexus   část mozku, kde se vytváří mozkomíšní mok 

ductus venosus žilní spojka přítomná v zárodečném období, po porodu se 

uzavírá 

duodenální atrézie   slepé ukončení dvanáctníku 

echogenita schopnost tkání a orgánů vytvářet při UZ vyšetření 

rozlišitelný obraz 

echogenní intrakardiální fokus echogenní ložisko v srdeční komoře, tzv. „soft marker“ 

pro aneuploidie  

echogenní střeva   zvýšený odraz střev na ultrazvuku 

ekvinovarózní chodidla  chodidla vtočená směrem k sobě 

encefalokéla část mozku s obaly, která se nezaniklými štěrbinami 

dostane ven z lebky 

hexadaktylie    vrozený výskyt šesti prstů na ruce či noze 

holoprozencefalie nevytvoření jedné hemisféry, absence středových 

kraniofaciálních struktur (např. oka – kyklopizmus) 

hydrocefalus zvýšená akumulace mozkomíšního moku v mozkových 

komorách, navenek se projevující velkou hlavou 

hydrops    nahromadění tekutiny v tělních dutinách či tkáních 

hypoplastický nos   málo vytvarovaný nos 

klinodaktylie    klínovitý tvar středního článku prstů 

oligohydramnion   snížené množství plodové vody 

omfalokéla pupečníková kýla; vak v oblasti pupku obsahující břišní 

orgány zformovaný díky nedostatečnému uzavření břišní 

stěny 
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placenta praevia   vcestné lůžko; růst placenty blízko děložního čípku 

polydaktylie    nadpočetné prsty 

pyelektázie    rozšíření ledvinové pánvičky 

spina bifida    rozštěp páteře 

trikuspidální regurgitace  nedomykavost trojcípé chlopně 

trombocytopenie   snížené množství krevních destiček 

UUT     umělé ukončení těhotenství 

ventrikulomegalie zvětšování mozkových komor vlivem odumírání 

mozkové tkáně 

zvětšená cisterna magna  zvětšená zadní jáma lební 


