
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra genetiky a mikrobiologie 

 

Studijní program/ obor: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 

 

 

 

RNDr. Irena Borgulová 

 

PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ HAPLOTYPIZACE V GENETICKY 

RIZIKOVÝCH RODINÁCH 

 

PREIMPLANTATION GENETIC HAPLOTYPING IN GENETICALLY 

RISK FAMILIES 

Dizertační práce 

Vedoucí práce: Doc. MUDr. Milan Macek, CSc. 

 

         Praha 2016 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=6fa19c2ec75857e9785856b3c3f60f4f&tid=&redir=sezn_ucit&kod=16812&skr=2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto dizertační práci vypracovala samostatně s využitím uvedených 

pramenů a literatury. 

        

V Praze dne 

 

 

RNDr. Irena Borgulová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Chtěla bych poděkovat Doc. MUDr. Milanovi Mackovi, CSc. za vedení mé dizertační práce a 

připomínky. Dále bych chtěla poděkovat RNDr. Martině Putzové, Ph.D. za zájem a čas, který 

mi věnovala. V neposlední řadě i všem laborantům Marii Čermákové, Ireně Smetanové, 

Dagmaře Vávrové a Kateřině Zálešakové za zpracování primárního biologického materiálu.   

Nakonec projevit dík těm, kteří mi pomáhali svými připomínkami, radami i náměty při 

obtížích nebo otázkách, na které jsem při práci narazila.  

 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=6fa19c2ec75857e9785856b3c3f60f4f&tid=&redir=sezn_ucit&kod=16812&skr=2014


ABSTRACT  

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is at the intersection of assisted reproduction and 

clinical genetics. PGD precedes prenatal diagnosis because consists in biopsy of a single 

embryonic cell and its examination excluding genetic risks before embryo transfer back to 

mother uterus. 

Methods within PGD can offer all spectrums of possible investigations of a single cell, 

whether focused on monogenic disorders, chromosomal aberration or abnormality of whole 

genome.    

Monogenic diseases in embryos can be detected by direct or indirect linkage analysis. Indirect 

linkage analysis has the advantage compared to direct analysis that it is able to indentify 

pertinent aberration of examined chromosome. 

Indirect linkage analysis is characterised by preimplantation genetic haplotyping (PGH) 

which is prime and important constituent of PGD cycle. PGH is based on family anamnesis 

for determination of pathologic/ high-risk (mutation-associated) haplotype and healthy/ low-

risk (without mutation) haplotype by comparison with the haplotypes of other family 

members. 

PGD cycle requires in vitro fertilisation (IVF). IVF cycle includes hormonal stimulation, 

biopsy of oocytes and their fertilisation outside proband body, embryo cultivation, biopsy of 

blastomere/ trophoectoderm and embryo implantation. Third day after fertilisation, biopsied 

blastomere is examined using whole genome amplification (MDA – Multiple Displacement 

Amplification) and fragmentation analysis (STR analysis – Short Tandem Repeat analysis). In 

case of ambiguous results from the blastomere, analysis of the trophectoderm can be repeated 

on fourth day for the healthy embryo to be transferred on day 5. 

As a whole 260 PGD cycles for disorders of various genetic burdens were performed whereas 

approximately one fifth from this number belonged to diseases with gene located on 

chromosome X. The results were focused on X-linked disorders due to their specific mode of 

inheritance and because they form the largest group of diseases located on chromosome X. 

Further, sequencing analysis of a single cell was first performed during PGD cycle of X-

linked disease to indentify affected or healthy male embryo because of crossing over (C-O) 

occurring in the area of the MTM1 gene. 

The reliability of procedure using MDA reaction followed by STR analysis was supported by 

low 24% ADO rate and total 42% success rate of pregnancy in PGD. Total success rate of 

pregnancy is characterised as number of confirmed gravidity per embryo transfer, it also 

included embryo development and entire IVF process. Moreover, the proof of efficiency and 

sensitivity of this method may be the fact that analysis using trophoectoderm for confirmation 

of results was carried out only in 4 % cases of all examined. 

 



ABSTRAKT 

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) je na pomezí asistované reprodukce a klinické 

genetiky. PGD přechází prenatální diagnostiku, protože spočívá v biopsii jedné embryonální 

buňky a jejím vyšetření k vyloučení genetických rizik ještě před transferem embrya zpátky do 

dělohy matky.   

Metody v rámci PGD mohou nabídnout celou škálu možných vyšetření jedné buňky, ať už 

zaměřených na monogenní choroby, aberace jednotlivých chromozomů či abnormality celého 

genomu.  

Monogenní nemoci u embryí mohou být detekovány přímou nebo nepřímou vazebnou 

analýzou. Nepřímá vazebná analýza má oproti přímé tu výhodu, že je schopna identifikovat 

případnou aberaci vyšetřovaného chromozomu.      

Nepřímá vazebná analýza je charakterizována preimplantační genetickou haplotypizací 

(PGH), která je primární a důležitou součástí PGD cyklu. PGH vychází z rodinné anamnézy, 

srovnáním haplotypů členů rodiny, k determinaci patologického/ vysokorizikového (vázající 

se s mutací) haplotypu a zdravého/ nízkorizikového (bez mutace) haplotypu.  

PGD cyklus vyžaduje in vitro fertilizaci (IVF). IVF cyklus zahrnuje hormonální stimulaci, 

biopsii oocytů a jejich fertilizaci mimo tělo probandky, kultivaci embrya, biopsii 

blastomery/trofoektodermu a implantaci embrya. Třetí den po fertilizaci je bioptovaná 

blastomera vyšetřena pomocí celogenomové amplifikace (MDA reakce – Multiple 

Displacement Amplification) a fragmentační analýzy (STR analýza – Short Tandem Repeat). 

V případě nejednoznačných výsledků může být odebrán z embrya čtvrtý den po fertilizaci 

ještě trofoektoderm a analýza je zopakována. Zdravé embryo je transferováno zpátky do 

dělohy pátý den cyklu.  

Celkem bylo provedeno 260 PGD cyklů nemocí s různou genetickou zátěží, přičemž přibližně 

jedna pětina patřila k chorobám, jejichž gen leží na chromozomu X. Výsledky byly zaměřeny 

na prezentaci dat X-vázaných chorob kvůli jejich specifickému způsobu dědičnosti a protože 

tvoří největší skupinu nemocí lokalizovaných na chromozomu X ze seznamu všech doposud 

vyšetřených monogenních nemocí. Navíc byla poprvé sekvenční analýza jedné buňky 

provedena během PGD cyklu X-vázané nemoci k identifikaci postiženého nebo zdravého 

embrya mužského pohlaví z důvodu vzniku crossing-overu (C-O) v oblasti MTM1 genu. 

Spolehlivost procesu MDA reakce s následnou STR analýzou byla podpořena nízkým 24% 

podílem alelického droupoutu (ADO) a celkovou 42% úspěšností PGD metody. Celková 

úspěšnosti je charakterizována jako počet potvrzených gravidit na embryotransfer, je v ní 

samozřejmě zahrnut embryonální vývoj a celý průběh IVF cyklu. Navíc důkazem efektivity a 

citlivosti této metody může být i fakt, že ověřovací analýza pomocí trofoektodermu byla 

provedena pouze ve 4 % případů ze všech vyšetřených. 
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I ÚVOD 

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) předchází prenatální diagnostiku a s tím i 

nutnost přerušení již trvající gravidity. PGD spočívá v biopsii jedné embryonální buňky a 

jejího vyšetření k vyloučení genetických rizik ještě před transferem embrya zpátky do dělohy.   

Metody v rámci PGD mohou nabídnout celou škálu možných vyšetření jedné buňky, ať už 

zaměřených na monogenní choroby, aberace jednotlivých chromozomů či abnormality celého 

genomu.   

Monogenní nemoci mohou být detekovány u embryí přímou nebo nepřímou vazebnou 

analýzou. Nepřímá vazebná analýza má oproti přímé tu výhodu, že je schopna identifikovat 

případnou aberaci vyšetřovaného chromozomu. 

PGD nemůže zaručit narození absolutně zdravého dítěte, může však s jistotou vyloučit 

přenesení konkrétní genetické zátěže na další generaci. Navzdory těmto limitacím a 

potenciálním rizikům představuje PGD pro mnoho párů s genetickou zátěží přijatelné řešení. 
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II CÍLE PRÁCE 

Tato práce je zaměřena na diagnostiku a analýzu jedné embryonální buňky. Doposud se 

zabývalo preimplantační genetickou diagnostikou (PGD) mnoho odborných publikací, ale 

žádná studie uceleně nepojednávala o nepřímé vazebné analýze X-vázaných monogenních 

chorob. Z tohoto důvodu bylo prvním cílem mé práce shromáždit a srozumitelně 

prezentovat současné poznatky týkající se diagnostiky monogenních nemocí a 

laboratorního zpracování jedné embryonální buňky pomocí nepřímé vazebné analýzy. 

Prvotním úkolem každého PGD cyklu je příprava laboratorního protokolu a zpracování 

biologického materiálu reprodukčního páru s jejich příbuznými v rámci preimplantační 

genetické haplotypizace (PGH). K identifikaci X-vázaných haplotypů v blízkosti 

vyšetřovaného genu posloužily PGH panely s navrženými polymorfními markery.   

Neméně důležitou součástí PGD cyklu je in vitro fertilizace (IVF), s tím související podávání 

hormonů v rámci stimulačních protokolů a proces vývoje embryí. Dalším cílem práce bylo 

porovnat účinnost dlouhého a krátkého stimulačního protokolu pro výtěžnost folikulů a 

oocytů, současně s kvalitou embryonálního vývoje.  

Po IVF procesu metodický postup každého PGD cyklu k uzavření výsledku spočívá v 

celogenomové amplifikaci a fragmentační analýze. Z toho vyplynul i poslední cíl mé práce – 

zhodnotit efektivitu a spolehlivost vybraných metod pro diagnostické účely. Zároveň 

prezentovat výsledky všech vyšetřených PGD cyklů i s netypickými případy (sekvenační 

analýza jedné buňky či zpracování jednotlivých spermií z důvodu mutace de novo).   
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1 Právní aspekt 

Právní úprava  PGD je značně variabilní v závislosti na zemi, ve které se provádí. Ve Velké 

Británii byl vydán „Human Embryology Act“, který umožňuje výzkum na embryích za 

účelem léčby neplodnosti a výzkumu etiologie genetických chorob. Vlastní dohled nad 

dodržováním pravidel v klinických zařízeních a kontrolou bezpečnosti vymezuje organizace 

„Human Fertilization Embryology Authority“ (HFEA). Legislativa řady zemí se 

inspirovala tímto dokumentem. Nicméně jiné země (např. Francie, Německo) se k PGD staví 

skepticky, např. ve Švýcarsku je PGD prakticky zakázána (Rájová 2012).    

 

1.1 Evropská směrnice o lidských tkáních a buněk 

V roce 2004 Evropský parlament a Rada Evropské unie vydali směrnici 2004/23/ES1 o 

stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, 

konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk. Tato směrnice měla být dle jejího 

článku 31 odst. 1 transponována a implementována členskými státy do 7. dubna 2006 (1).   

Dle uvedené směrnice musí členské státy EU zajistit, aby odběr tkání a buněk pro testování 

prováděly osoby s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi. PGD se smí aplikovat pouze 

v akreditovaných laboratořích, které jsou kontrolovány akreditační komisí nejméně jednou za 

dva roky.  

Dále směrnice 2004/23/ES uvádí, že pár žádající PGD včetně jejich dalších příbuzných musí 

poskytnout informovaný souhlas ke zpracování jeho biologického materiálu. 

V působnosti členských států EU byla ponechána možnost zvážení etických faktorů 

ovlivňující PGD v pracovním řádu konkrétního členského státu. Směrnice se o těchto 

                                                           

1 Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting standards of 

quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of 

human tissues and cells.  

 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&model=guicheti&numdoc=32004L0023


12 

 

faktorech detailně nezmiňuje. Nicméně porovnáním účinných právních předpisů některých 

evropských zemí o aplikaci PGD se ukazuje, že právní ochrana embrya je zajišťována 

právními instituty.  

Rakousko 

V roce 1992 byl vydán zákon o reprodukční medicíně (Fortpflanzungsmedizingesetz – 

FMedG) umožňující testovat pouze buňky, které jsou schopné dalšího vývoje s ohledem na 

lékařské znalosti a zkušenosti potřebné pro stanovení těhotenství. 

Německo  

Od roku 1991 je povolena aplikace PGD v Německu zákonem o ochraně embryí 

(Embryonenschutzgesetz – ESchG), ten byl v roce 2011 novelizován a od roku 2014 platí již 

třetí verze znění tohoto zákona (Keller et al. 1992). Aplikace PGD se smí provádět, ale počet 

párů žádajících PGD je omezen s ohledem na míru projevů jejich genetické zátěže uvedené 

v lékařské indikaci. Manipulace s polárním tělískem je povolena stejně jako analýza z 

trofoektodermu, přičemž je zakázáno aplikovat PGD na blastomery (Laufs 1999, Laufs 2000, 

Schneider 2005).  

Reprezentace jednotlivých spolkových zemí v Německu mají na aplikaci PGD různý názor, 

proto se stanoviska k tomuto tématu neustále mění.   

Francie 

Aplikace PGD byla ve Francii upravena zákonem o bioetice (Loi No. 94-654) v roce 1994, ale 

o deset let později byl tento zákon novelizován (Loi No. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la 

bioéthique). Aplikace PGD je povolena jako prevence proti neléčitelným či nevyléčitelných 

chorobám od okamžiku diagnózy. PGD nesmí být použita, jestliže genetická porucha 

zodpovědná za příčinu onemocnění nebyla jasně diagnostikována u jednoho z rodičů předem. 

Pár musí prokázat společné soužití nejméně po dobu dvou let. 

Nizozemsko 

Nizozemský zákon o embryích (Embryo Act) vstoupil v platnost roku 2002. Tento zákon 

nestanovuje jasný zákaz aplikace PGD, avšak selekce embryí na základě pohlaví je omezena. 
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Od roku 2008 je povolena PGD k vyšetření embryí před implantací u případů, které ukazují 

na genetickou zátěž choroby v rodině, např. rakovina. 

Belgie 

V Belgii je aplikace PGD regulována zákonem o výzkumu IVF embryí (Loi relativní à la 

recherche sur les embryons in vitro), který nabyl účinnosti v roce 2003. Selekce embryí na 

základě pohlaví je zakázána s výjimkou eliminovat genetickou zátěž rodiny pro X- či            

Y-vázané choroby.  

Velká Británie 

Zákon o lidském oplodnění a embryologii (The Human Fertilization and Embryology Act) byl 

přijat v roce 1990 a vytvořil právní rámec pro nakládání s embryi in vitro. V roce 2002 byly 

vydány důvody pro žádost o poskytnutí PGD služeb: vážné genetické poruchy, 

chromozomální poruchy a vhodnost dárce tkání pro žijícího postiženého sourozence, ačkoliv 

jen za určitých podmínek. Selekce embryí z hlediska pohlaví je přísně regulována. V roce 

2009 bylo ustanoveno, že selekce pohlaví smí být prováděna jen v případech, kdy zdravotní 

indikace souvisí s X či Y-vázanou dědičnou poruchou. 

 

1.2 Pravidla pro aplikaci PGD ve Spojených státech amerických 

Úprava aplikace PGD se jednotlivých státech USA liší. V některých státech (Florida, 

Louisiana, Maine, Minnesota a Pennsylvanie) zákon zakazuje aplikaci PGD, zatímco v jiných 

(Massachusetts, Michigan, North Dakota, New Hampshire a Rhode Island) je použití 

povoleno se zřetelem na lékařskou indikaci. Ve většině amerických států neexistují žádné 

právní předpisy týkající se schvalování a uplatňování PGD, dokonce oblast použití přesahuje i 

lékařské indikace – selekce embryí na základě pohlaví bez genetické zátěže je dovolena stejně 

jako další možná selekce za specifických podmínek. Studie o genetickém testování embryí 

v USA ilustruje, že selekce embryí je prováděna i s ohledem na prokázanou přítomnost 

postižení (2). 
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1.3 Právní aspekty v České republice 

V návaznosti přijetí směrnice 2004/23/ES byl v České republice zrušen zákon č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, a nově přijat zákon č. 375/2011 Sb., měnící některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a 

zákona o zdravotnické záchranné službě. Přesnější kriteria, za kterých má být asistovaná 

reprodukce prováděna, stanovuje však zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, zejména pak § 3 až § 11. § 28 až § 30 stejného zákona specifikují podmínky 

genetického vyšetření, jímž se rozumí laboratorní analýza lidského zárodečného genomu nebo 

jeho části. 

Podle § 28 zákona č. 373/2011 Sb. genetické vyšetření zahrnuje klinické a laboratorní 

vyšetření, které slouží ke stanovení podílu variant v lidském zárodečném genomu na rozvoj 

nemoci u pacienta. V odst. 3 se uvádí, že genetické vyšetření lze nabízet pacientovi pouze pro 

účely: a) k preimplantační diagnostice v rámci asistované reprodukce, b) k diagnostice 

geneticky podmíněných nemocí a vývojových vad, c) ke stanovení míry predispozice ke 

vzniku nemoci a vývojových vad, d) ke stanovení bezpříznakového přenašečství variant 

lidského zárodečného genomu způsobujícího nemoc nebo vývojovou vadu, e) k cílenému 

screeningu novorozenců, a f) optimalizaci léčby.  

Podle § 28 odst. 5 se za geneticky příbuzné osoby pacienta pro účely genetických vyšetření 

považují příbuzné osoby s medicínsky závažným genetickým rizikem, a to lidé v řadě přímé 

(prarodiče, rodiče a jejich děti) nebo nepřímé, kdy se míra rizika určuje podle stupně 

příbuznosti a typu genetické choroby. V případě, že z výsledků genetického vyšetření vyplyne 

diagnostický závěr, podle něhož lze předpokládat dopad na zdraví pacienta, včetně budoucích 

generací je doporučeno pacientovi genetické poradenství s odborným klinickým genetikem, 

jak uvádí § 28 odst. 6. 

§ 29 odst. 3 specifikuje genetické laboratorní vyšetření lidského embrya a nutnost poradenství 

v oboru lékařská genetika za předpokladu písemného souhlasu matky (§ 28 odst. 4).  

Podle § 30 jsou zakázány veškeré pokusy s genomem lidských embryí, vyjma zásahu 

směřujícího k preventivním a léčebným účelům.          
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Genetická vyšetření lidského embrya jsou povolena, je-li ohroženo zdraví budoucího dítěte 

z důvodu prokazatelných geneticky podmíněných nemocí či vad, jejichž nositelem je žena či 

muž z reprodukčního páru, jak je uvedeno v § 3 zákona č. 373/2011 Sb. Zde jsou také 

zmíněné postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo 

s embryi: a) zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy nebo b) přenos lidského embrya 

vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy.  

Podle § 8 je před zahájením postupu asistované reprodukce nutná konzultace reprodukčního 

páru s lékařem o povaze navrhovaných metod a postupů, jejich trvalých následcích a 

možných rizicích a o způsobu, jakým může být naloženo s nadbytečnými lidskými embryi, 

včetně předpokládané výše finančních nákladů na jejich uskladnění a doby jejich uskladnění. 

V § 9 je uvedeno, že lidská embrya vytvořená ve prospěch reprodukčního páru lze uchovat a 

použít v jejich dalším IVF cyklu. Pokud však reprodukční pár neposkytne žádné vyjádření 

centru asistované reprodukce, jsou lidská embrya uchována po dobu 10 let a následně mohou 

být likvidována.     

V § 6 se uvádí, že umělé oplodnění se smí provádět ženě, pokud její věk nepřekročil 49 let a 

nemá s mužem, se kterým chce podstoupit umělé oplodnění, žádný příbuzenský vztah. Pokud 

však je jeden partner z reprodukčního páru neplodný, je možno využít zárodečné buňky 

poskytnuté dárcem. Kritéria pro dárcovství zárodečných buněk jsou popsány v § 3 a § 7: a) 

žena ve věku 18-35 let; b) muž ve věku 18-40 let; c) dárcem nemůže být osoba v karanténě, 

nezpůsobilá osoba či ve výkonu testu; d) dárce je povinen za účelem zjištění zdravotní 

způsobilosti se podrobit potřebným vyšetřením, včetně genetických; e) dárce vysloví souhlas 

s použitím zárodečných buněk pro umělé oplodnění a se získáním embryonálních kmenových 

buněk z nadbytečného embrya, které vzniklo z jeho zárodečné buňky. 

Podle § 5 odst. 2 použití postupů asistované reprodukce není dovoleno pro účely volby 

pohlaví budoucího dítěte s výjimkou případů, kdy použitím postupů asistované reprodukce lze 

předejít vážným geneticky podmíněným nemocem s vazbou na pohlaví. 
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2 Historie preimplantační genetické diagnostiky 

První zmínka o PGD spadá do roku 1967, kdy Robert Edwards a Richard Gardner uvedli 

úspěšnou identifikaci pohlaví z trofoblastu blastocysty králíka (Edwards et Gardner 1967). O 

tři roky později aplikovali stejnou metodu na lidské blastocysty, ale bez úspěchu. Převrat 

nejen pro PGD, ale i pro celou molekulární biologii znamenaly v osmdesátých letech objevy 

in vitro fertilizace (IVF) a polymerázové řetězové reakce (PCR). Důkazem tohoto vývoje je i 

Luisa Brown, která je prvním narozeným dítětem po IVF v roce 1978. 

Yury Verlinsky prováděl v devadesátých letech počáteční pokusy na identifikaci autozomálně 

recesivních chorob z polárního tělíska (Verlinsky et Kuliev 2000), přičemž první klinická 

aplikace PGD byla popsána Handysidem et al. v roce 1990. Handyside a jeho spolupracovníci 

nezávisle na Verlinskym provedli biopsii embrya ve stádium rýhování a použili PCR 

specifickou pro detekci X a Y chromozomů, aby eliminovali riziko přenosu X-vázané 

choroby projevující se vážnou mentální retardací. Následně se narodila první zdravá holčička 

po PGD s použitím PCR (Handyside et al. 1992). 

S ohledem na tyto výsledky byla v roce 1990 PGD uznaná jako nové odvětví asistované 

reprodukce na Prvním mezinárodním symposiu preimplantační genetiky v Chicagu (Verlinsky 

et Kuliev 2000).  

Od té doby zaznamenala PGD metodický rozvoj a to především v PCR metodách a 

karyotypizaci. Byly vyvinuty radioaktivně značené próby pro analýzu in situ hybridizace 

(FISH), která zpočátku sloužila pouze pro determinaci pohlaví (Munné et al. 1993), ale poté 

našla uplatnění i pro detekci chromozomálních translokací a mosaicismu. FISH začala být 

také od roku 1995 využívaná jako preimplantační genetický screening (PGS) pro 

chromozomální aneuploidie (Schrurs et al. 1993). 

Na konci devadesátých let je PGD natolik rozšířena po celém světě, že v roce 2002 je 

dokonce zaznamenáno tisící narození dítěte po aplikaci PGD.  

V roce 2006 byla PGD obohacena o nové klinické odvětví, preimplantační genetickou 

haplotypizaci (PGH), která využívá nepřímou vazebnou analýzu (Renwick et al. 2006). 
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Alternativou nepřímé vazebné analýzy bylo zavedení karyomappingu do PGD v roce 2010. 

Víceméně se jedná o revoluční převrat, protože tato metoda slučuje diagnostiku monogenních 

chorob současně s vyšetřením chromozomálních aneuploidií (Handyside et al. 2010).  

PGD prochází neustálým rozvojem a v dnešní době stává téměř rutinní vyšetřením ve 

stovkách center asistované reprodukce, kde zvyšuje efektivitu a přesnost pro detekci 

monogenních chorob, chromozomálních aneuploidií a dnes již celého genomu pomocí 

sekvenování nové generace (NGS). 

Určení pohlaví králičího embrya ve stádiu blastocysty1968

1978 První narozené dítě po IVF cyklu

1990
Určení pohlaví  preimplantační diagnostikou na lidském embryu

Analýza polárního tělíska pro Mendelovské nemoci

První dítě narozené  po PGD

1993

1996

1999

2000

2002

2009

2013

FISH analýza pohlaví  pro PGD chromozomálních aneuploidií

PGD chromozomálních translokací 

PGD nemocí s genetickou predispozicí a pozdějším nástupem symptomů

PGD Hla-typingu

Prvních tisíc dětí narozených po PGD

PGD chromozomálních poruch založena na Microarray technologii

NGS pro testování chromozomálních aneuploidií 

 
Obr. 2-1: Důležité milníky PGD (upraveno z 3) 
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3 Preimplantační genetická diagnostika  

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) neboli preimplantační genetické testování 

(PGT) je součástí prenatální diagnostiky (PND) a má za cíl vyšetřit embrya ještě před jejich 

transferem a implantací zpátky do dělohy budoucí matky.  

Pacient musí podstoupit v průběhu preimplantační diagnostiky řadu specifických vyšetření. 

Tato vyšetření nezávisí na výsledcích jedné laboratoře, ale na lékařských závěrech více 

klinických oddělení. I v rámci jednoho centra asistované reprodukce (CAR) PGD spočívá ve 

spolupráci několika osob:  

 Klinický genetik – konzultuje reprodukční pár a doporučuje další vyšetření. 

 IVF lékař (gynekolog) – může doporučovat další vyšetření k PGD, dělá zákroky 

pacientkám (stimulační protokol, odběr oocytů, embryotransfer, kontrola děložní 

sliznice, apod.).  

 Urolog – není vždy přítomen, je zodpovědný za vyšetření mužských pohlavních 

orgánů a za procedury MESA (aspirace spermií z nadvarlete) a TESE (extrakce 

spermií z tkáně nadvarlete) k získání spermií. 

 Embryolog – hodnotí kvalitu spermií, oplodňuje oocyt, manipuluje s embryem a 

bioptuje blastomery či trofoektoderm, kontroluje celkový stav embryí. 

 VŠ pracovník – zpracovává biologický materiál k přípravě PGD, manipuluje 

s embryonální buňkou, aplikuje molekulárně genetické metody a identifikuje patologii 

u embryí.  

Obecný postup PGD  

Základem pro PGD je konkrétní indikace monogenní choroby a následný rozbor rodinné 

anamnézy reprodukčního páru u klinického genetika. Pokud jsou vyšetření k PGD kompletní, 

je odebrán biologický materiál páru a jeho příbuzných k laboratornímu zpracování (obr. 3-1).  
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Obr. 3-1: Obecný postup preimplantační genetické diagnostiky 

 

Existuje mnoho metodických přístupů k PGD, ale u všech musí být geneticky potvrzená 

porucha u jednoho/ obou partnera(-ů), jež má být vyšetřena. Princip nepřímé vazebné analýzy 

monogenních chorob spočívá na potvrzení mutace v genu, v jehož blízkosti jsou navrženy 

genetické markery. Biologický materiál reprodukčního páru a jeho příbuzných se zpracovává 

k extrakci DNA a následné aplikaci genetických markerů pro panel preimplantační genetické 

haplotypizace, jehož výsledkem je determinace patologického(-ých) haplotypu(-ů).  

V průběhu PGD cyklu, kdy pacientka již podstoupila stimulační protokol, jsou odebrány 

oocyty z jejího vaječníku k fertilizaci. Den, kdy dojde k oplodnění, je definován jako den 0. 

Po dobu jednoho až tří dnů je embryo kultivováno in vitro a kontrolováno z hlediska 

správného vývoje. V den 3 (třetí den po fertilizaci) je embryo bioptováno pro získání jedné 

buňky. V této fázi PGD cyklu dochází k molekulárně genetickému zpracování embryonální 

buňky, kdy je aplikována metoda celogenomové amplifikace ke zvýšení koncentrace jaderné 

DNA a následně analýza genetických markerů. Na základě PGH panelu a srovnáním DNA 

profilů rodičů s haplotypy embrya lze stanovit stav embrya – postižený (nesoucí jeden či dva 

patologické haplotypy v závislosti na typu dědičnosti nemoci), zdravý (nesoucí haplotypy bez 

mutovaného genu) a heterozygotní (nesoucí jeden patologický a jeden zdravý haplotyp). 

Odběr buněk trofoektodermu se provádí v den 4 (čtvrtý den po fertilizaci), někdy v den 5 v 

závislosti na vývoji embrya. Některá centra asistované reprodukce analyzují pouze buňky 

trofoektodermu, zatímco jiná pouze z důvodu ověření neúspěšného PGD cyklu z jedné buňky. 

Embryo musí být transferováno v den 5 (pátý den po fertilizaci), někdy v den 6 z hlediska 

vývoje embrya, zpátky do dělohy budoucí matky. 
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I když se dá analýza ověřit z buněk trofoektodermu, má i PGD své úskalí – nemožnost 

detekce mozaicismu v embryonálních buňkách. Proto je navíc v PGD závěrečné zprávě, která 

definuje stav zkoumaných embryí, doporučeno vyšetření pacientky a její gravidity prenatální 

diagnostikou.  

 

3.1 Indikace pro vyšetření preimplantační diagnostiky  

PGD a PGS se odkazuje na dva odlišné typy klinických procedur, které mohou pomoci párům 

mít zdravé dítě.  PGD determinuje genotyp embrya, zatímco PGS určuje karyotyp embrya a je 

využíván ke screeningu chromozomálních aneuploidií.  

PGD a PGS začaly být používány na konci osmdesátých let jako součást prenatální 

diagnostiky, ale na rozdíl od prenatální diagnostiky PGD a PGS dovolují párům nepostupovat 

rizikové těhotenství s genetickou zátěží a tím i jeho selektivní ukončení. Primárně PGD a PGS 

řeší sice otázky na různých genetických úrovních, ale jen v málo případech z hlediska 

indikačních kriterií se odlišují (Lau et al. 2012).  

Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku (PGDIS) v roce 2007 

indikovala tyto předpoklady pro vyšetření PGD a PGS: 

 Screening pro zvýšené riziko vzniku chromozomálních aberací z důvodu věku matky 

(nad 35 let) nebo obou rodičů. 

 Přítomnost vrozené chromozomální přestavby – balancované či robertsonské 

translokace, nebo získané chromozomální aberace u jednoho nebo obou rodičů či 

v předchozí graviditě, včetně gonozomálních mozaik.  

 Rodinná anamnéza indikující známou autozomální/ gonozomální poruchu dědičnou 

podle Mendelovských zákonů, tzn. riziko závažné geneticky/ monogenně podmíněné 

nemoci nebo vady v rodině s rizikem postižení plodu: 

o Autozomálně dominantní – s časným nástupem nemoci (např. 

neurofibromatóza – NF, Marfanův syndrom) nebo s pozdním nástupem 

klinických příznaků (např. Huntingtonova chorea – HD, myotonická dystrofie 

– MD) 
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o Autozomálně recesivní (např. spinální muskulární dystrofie – SMA, cystická 

fibróza – CF) 

o Gonozomální (např. Duchennova muskulární dystrofie – DMD, hemofilie, 

syndrom fragilního X). 

 Tři a více samovolných potratů nejasné etiologie. 

 Porod dítěte s vrozenou vývojovou vadou (VVV) nebo potraty v rané fázi gravidity. 

 Těžká panspermie – těžké poruchy počtu, morfologie či motility spermie, obvykle 

s nutností použití získaní spermií metodou MESA či TESE. 

 Selhání implantace embrya ve dvou a více stimulovaných IVF cyklech. 

 Volba pohlaví u chorob vázaných na pohlaví, kde není přímá diagnostika.   

 Výskyt de novo mutace v pohlavních buňkách u některého z partnerů. 

 Jeden z partnerů prodělal(-ává) některé druhy chemo- nebo radioterapie (Cooper et 

Jungheim 2010, Lau et al. 2012). 

Zvláštním důvodem pro indikaci je preimplantační genetická diagnostika HLA systému 

(histokompatibilní leukocytarní antigeny), která je již zavedena v mnoha zemích zabývajících 

PGD, ale zatím ne v ČR. U HLA se jedná o systém antigenů vyskytujících se v buňkách 

lidského organismu (kromě červených krvinek) a jejich kombinace je specifická pro každého 

jedince. Nejbližší podobnost HLA systému mezi jedinci je podmínkou úspěšné transplantace. 

V rámci PGD tato podobnost spočívá mezi sourozenci, přičemž jeden se narodí postižený 

(např. β-talasemií, X-vázanou adrenoleukodystrofií – X-ADL)  a druhý je embryonálně 

selektován pro co nejvíce podobný HLA systém postiženého sourozence. Gravidita zdravého 

sourozence tak poskytne hematopoetické progenitorové buňky z pupečníkové krve 

postiženému potomkovi, kterému jsou dále předány transplantací kostní dřeně (Vokurka et 

Hugo 2007, Lau et al. 2012). 

 

3.2 Konzultace s klinickým genetikem 

Genetická konzultace je podstatným krokem pro pacienty zvažující PGD (Swanson et al. 

2007). Během konzultace s klinickým genetikem by měli být přítomni oba partneři a měli by 

být informováni o celém procesu PGD, jejích možnostech a limitech včetně rizik. Všechny 
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tyto informace by měly pomoci reprodukčnímu páru rozhodnout se, zda PGD podstoupí či ne. 

K veškerým vyšetřením, která pacienti podstupují současně s využitím jejich biologického 

materiálu, je poskytnut informovaný souhlas.    

Klinický genetik se zaměřuje na přímou anamnézu páru a na základě ní určuje další 

vyšetření nezbytná pro podstoupení PGD. Z tohoto důvodu je zapotřebí veškerá dosavadní 

dokumentace chorobopisu reprodukčního páru a ta je kompletována s dalšími výsledky 

chybějících vyšetření jako je např. spermiogram – SPG, karyotyp obou partnerů, 

hysteroskopie (vyšetření děložní dutiny), imunologie. 

Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob dále vyžaduje verifikaci 

konkrétní(-ch) mutace(-ích) v genu pro nepřímou vazebnou analýzu. Vyšetření více členů 

jedné rodiny, u kterých byla prokázána stejná mutace jako u jednoho z partnerů, klade vyšší 

důraz na potvrzení dané mutace a k vyloučení případného vzniku crossing-overu v genu. 

V rámci nepřímé vazebné analýzy je tedy nutné vyšetření biologického materiálu páru i 

dalších členů jeho rodiny. Je-li vyžadována analýza biologického materiálu na jiném 

pracovišti než pár absolvoval konzultaci, je nutné zmínit kontakt daného pracoviště. 

Dokončením vyšetření doporučených klinickým genetikem a potvrzení mutace monogenní 

nemoci je možné přejít k laboratornímu zpracování a preimplantační genetické haplotypizaci. 

Konzultace PGD výsledku  

Konzultace s klinickým genetikem je také doporučována i ve chvíli, kdy je neočekávaný 

výsledek preimplantační diagnostiky pro reprodukční pár. U vyšetřených embryí mohou být 

prokázané genetické poruchy, které jsou slučitelné se životem, např. monozomie chromozomu 

X, balancovaná translokace. V tomto případě záleží pouze na rozhodnutí partnerů, zda si 

embrya s tímto nálezem ponechají.  
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3.3 Preimplantační genetická haplotypizace  

Preimplantační genetická haplotypizace (PGH) neboli preimplantační genetické 

profilování (PGP) je součástí PGD a jejím cílem je determinovat haplotypy vázající se ke 

genu, jehož mutace způsobuje(-í) monogenní onemocnění. 

Haplotyp je určen pomocí navržených genetických markerů, které se statisticky spíše sdružují 

k cílové nemoci než, že identifikují samotnou mutaci způsobující onemocnění. Výhodou 

nepřímé vazebné analýzy je možnost využití PGH panelu jedné konkrétní nemoci/ genu pro 

více rodin s různými kauzálními mutacemi (Renwick et al. 2006).   

Poté, co jsou genetické markery navrženy pro mutovaný gen, může být PGH analýza 

provedena s biologickým materiálem. Požadavky a postup PGH závisí na typu dědičnosti 

nemoci. U autozomálně dominantních chorob se determinuje jeden patologický haplotyp, 

proto k analýze stačí biologický materiál reprodukčního páru a rodičů postiženého partnera, 

popř. člena rodiny s prokázaným haplotypem ve vazbě s mutovaným genem. Dva patologické 

haplotypy, vždy jeden u každého probanda z reprodukčního páru, jsou identifikovány u 

autozomálně recesivních chorob. Zde je tedy zapotřebí biologický materiál rodičů či dalších 

příbuzných – nosičů mutovaného genu od obou partnerů dohromady. U nemocí vázaných na 

chromozom X je determinován jeden haplotyp většinou maternální, protože ve více případech 

patologický haplotyp přenáší na potomky žena. X-vázané nemoci vyžadují k PGH analýze 

biologický materiál rodičů probandky, popř. jinou přenašečku, která zdědila onemocnění 

přenosem stejného patologického chromozomu X, či postiženého mužského člena rodiny. Ve 

všech uvedených modelech dědičnosti, biologický materiál rodičů obou partnerů může být 

nahrazen biologickým materiálem jejich potomka, u něhož byla prokázaná(-y) mutace a jeho 

genotyp, tak pomůže identifikovat zdravé a patologické  haplotypy rodičů. 

PGH s de novo mutací 

Zvláštním případem je PGH analýza de novo mutací vyskytujících se v pohlavních buňkách u 

některého z reprodukčních partnerů. Postup k determinaci patologického haplotypu je závislý 

na tom, zda je nositelkou/ nosičem de novo mutace žena nebo muž. Tím, že de novo mutace 

vzniká jako nová mutace během embryonální vývoje samotného jedince, biologický materiál 

členů rodiny k identifikaci patologického haplotypu nemá smysl analyzovat. V rámci PGH 
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s výskytem de novo mutace u muže se analyzují jednotlivě haploidní spermie, ze kterých jsou 

následně určeny dva haplotypy. U žen se zdá být aplikace PGH snazší, protože je zde více 

možností odběru biologického materiálu (granulózní buňky, první či druhé pólové tělísko, 

oocyt), nicméně může dojít ke zbytečnému plýtvání reprodukčních buněk. V některých 

centrech asistované reprodukce zabývajících se PGD odebírají pólová tělíska či právě 

samotný oocyt pro detekci de novo mutace. Jinak jsou haplotypy determinovány z krevního 

vzorku a až v průběhu prvního PGD cyklu je extrahovaná DNA embryí sekvenována k 

vyloučení nosičství mutace a potvrzení maternálního zdravého a postiženého haplotypu. V 

obou případech PGH analýzy s výskytem de novo mutace se musí ještě patologický a zdravý 

haplotyp potvrdit sekvenační analýzou a srovnat s krevními vzorky vyšetřovaného jedince. 

PGH s balancovanou translokací 

V posledních letech lze pomocí PGH analýzy stanovit balancovanou a nebalancovanou 

translokaci u embrya. PGH analýza spočívá stejně jako u monogenních chorob v navržení 

genetických markerů, ale v tomto případě se jedná o markery lokalizované ne na jednom, ale 

na dvou chromozomech. Po aplikaci na biologickém materiálu je determinován haplotyp 

vázaný s balancovanou translokací dvou chromozomů u jednoho z partnerů (Shamash et al. 

2011). Pro PGH analýzu je zapotřebí biologický materiál od obou partnerů a jejich zdravého/ 

postiženého potomka.  

PGH s darováním oocytů nebo spermií 

Některé páry mohou řešit současně dva problémy navzájem. Jedním je jejich genetická zátěž 

vyplývající z rodinné anamnézy. Druhý problém může nastat u partnera či partnerky bez 

genetické zátěže, jako je špatný vývoj zárodečných buněk či jejich malý počet a úplná 

neplodnost. Pomoci mohou reprodukční buňky dárců. PGH analýza se v takových případech 

provádí z biologických materiálů mužského/ ženského donora, probanda s genetickou zátěží 

a jeho dalších příbuzných.     
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3.4 In vitro fertilizace 

Reprodukční pár, který podstoupil konzultaci s klinickým genetikem a má stanoven 

patologický haplotyp po PGH analýze, může absolvovat kroky ke stimulačnímu protokolu a 

in vitro fertilizaci.  

Stimulační protokol 

Nezbytným předpokladem pro úspěšný PGD cyklus je hormonální stimulace probandky. Mezi 

hlavní požadavky hormonální ovariální stimulace je zisk většího (ale bezpečnějšího) počtu 

oocytů, optimální kvalita (zralost) získaných oocytů a minimální zásah do luteální fáze cyklu 

(Mardešič 2000).  

Stimulační protokoly asistované reprodukce prodělaly v posledních letech rozvoj. Zcela se 

ustoupilo od původní stimulace klomifencintrát+gonadotropiny (hMG/FSH) a v současné 

době se objevují stimulace pomocí hormonů – GnRH (gonadotropiny uvolňující hormon) 

antagonisté a agonisté, FSH (folikuly stimulující hormon – urinární a rekombinantní), hMG 

(lidský menopauzární gonadotropin) a hCG (lidský choriový gonadotropin).   

Krátký protokol GnRH agonista/ FSH (obr. 3-2A) – využívá stimulačního, tak tlumícího 

efektu GnRH agonistů. GnRH agonisté se podávají do doby, až dojde k desenzitizaci 

hypofýzy, která brání předčasné ovulaci. Od druhého dne menstruačního cyklu se aplikují 

GnRH agonisté a od třetího dne se přidávají gonadotropiny (Weiss et al. 2010). Tento 

protokol je indikován pacientkám s vysokou bazální hladinou FSH, které při předchozí 

stimulaci vykazovaly špatnou reakci (Klinovská 2010). 

Dlouhý protokol GnRH agonista/ FSH (obr. 3-2B) – využívá schopnosti GnRH při 

dlouhodobém používání utlumit osu hypotalamus-hypofýza, a tedy eliminovat vlivy 

endogenního LH (lutropin, luteinizační hormon) a FSH. Následná stimulace FSH poté 

vyvolává multifolikulární růst a hCG zrání. GnRH analog je podáván buď od začátku 

menstruačního cyklu, nebo od ovulace předchozího cyklu – z folikulární či luteální fáze 

(MacLachlan et al. 1989, Urbancsek et Witthaus 1996). Za 14-18 dní se provádí ultrazvukové 

vyšetření endometria a ovarií. Vaječníky by neměly obsahovat žádné cysty ani folikuly větší 

než 10 mm. Pokud je endometrium vyšší než 4 mm, je třeba zajistit sérovou hladinu 

estradiolu. Jestliže není hladina E3 nad 50 pg/ml, je možné začít aplikovat gonadotropiny. 
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Tento protokol je indikován bezrizikovým pacientkám dobře reagující na stimulaci 

(Klinovská 2010, Weiss et al. 2010). 

Protokol s použitím GnRH antagonisty – alternativa ke klasickému dlouhému protokolu 

GnRH agonistickému protokolu. Od druhého nebo třetího dne menstruačního cyklu se 

aplikují denně gonadotropiny. Šestý nebo sedmý den se při fixním protokolu začnou 

aplikovat GnRH antagonisté, při flexibilním protokolu až při ultrazvukovém nálezu folikulů 

o průměru nad 14 mm. Ve stimulaci se pokračuje do té doby, než jsou folikuly o průměru   

17-18 mm, kdy se aplikuje hCG a náplanuje se punkce oocytů (OPU) (Weiss et al. 2010).   

 

Obr. 3-2: Krátký (A) a dlouhý (B) stimulační protokol. Již podle názvu se stimulační protokoly se liší délkou 

aplikace hormonů. Krátký protokol obvykle trvá deset až čtrnáct dní a s aplikací léků se začíná druhý až třetí den 

menstruačního cyklu. Dlouhý stimulační protokol trvá zhruba tři týdny a první hormony se aplikují ve dvacátý 

první den menstruačního cyklu. Vysvětlivky: OPU – punkce oocytů, ET – embryotransfer  (upraveno z 4) 

 

Ovariální hyperstimulační syndrom (Ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) je 

stav, při kterém dochází k tvorbě obrovského množství vajíček v průběhu stimulace. Příčina 

vzniku OHSS není přesně prokázána. Nejpravděpodobnější je, že přestup tekutin je způsoben 

zvýšenou hladinou VEGF (vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem) produkovaného 

žlutými tělísky, které vznikly po ovulaci (Rob et al. 2008, 5).  
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Syndrom hyperstimulace ovarií se může vyskytnout u kterékoli ženy. Není tedy možné 

předvídat, u které se vyvine a u které ne. Vyšší riziko vzniku tohoto syndromu je ale u žen s 

prvotní diagnózou polycystických ovarií. Incidence závažného ovariálního hyperstimulačního 

syndromu je asi 0,3-1 % stimulovaných žen (5). U 20 % stimulovaných žen se objevují mírné 

symptomy. Lékaři rozdělují OHSS podle nástupu jako časný a pozdní. Časný se projevuje   

3.-7. den po aplikaci hCG, který u žen vyvolává ovulaci. Pozdní OHSS je 12.-17. den po 

aplikaci hCG. Projevy jsou připisovány vysoké hladině hCG, která při normální ovulaci 

nenastává (6).  

Před samotnou stimulací je dobré reprodukční partnery s genetickou zátěží upozornit, aby se 

vyhnuli se pohlavnímu styku v tomto období, a tak zabránili spontánnímu otěhotnění. 

Postup in vitro fertilizace  

Po podání hormonů ve stimulačním protokolu, při němž dochází u pacientky ke stimulaci 

vaječníků a zrání více oocytů najednou, jsou oocyty poté z vaječníků biopsií odebrány a 

oplozeny mimo její tělo – in vitro fertilizace. Většinou k oplození oocytu in vitro dochází 

náhodně, kdy je do vzorku pohyblivých spermií přidán oocyt, nebo pomocí asistovaných 

reprodukčních metod. Pokud partner nemá dostatek spermií v ejakulátu po masturbaci, je 

možno jej získat metodami TESE z varlat či MESA z nadvarlat.  

Po fertilizaci oocytů následuje kultivace embrya, která trvá tři až pět dní v inkubátorech při 

teplotě 37 °C. Embryonální vývoj je denně kontrolován embryologem a na některých 

pracovištích je kontinuálně sledován kamerovým systémem. 

Při správném embryonálním vývoji a PGD s dobrým výsledkem může být embryo 

transferováno a implantováno do dělohy probandky pátý den po fertilizaci. Procedura 

spočívá v trubičce s embryem, která je vedena děložním krčkem.  

Asistované reprodukční techniky  

Preimplantační genetické testování je podporováno asistovanými reprodukčními technikami 

(ART). Metody ART mají každá specifickou důležitost a zahrnují – rozdělení spermií, 

intracytoplazmatickou injekci spermie (ICSI), asistovaný hatching (AH) a biopsii rýhujícího 

se embrya či blastocysty, a zmrazení bioptovanyćh embryí (kryokonzervace).  

http://www.priznaky-projevy.cz/gynekologie-porodnictvi/gynekologie/ovarialni-hyperstimulacni-syndrom-ohss-priznaky-projevy-symptomy
http://www.eurofertil.cz/
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Rozdělování spermií se může provádět u X- či Y-vázaných poruch. Poté, co se naváže 

interkalační  barvivo do DNA spermie, dojde k průtokové buněčné separaci spermií nesoucí 

haplotyp s chromozomem X a Y. Stupeň čistoty vyšší než 70 % je u Y-nesoucích spermií, 

zatímco vyšší než 90 % je X-nesoucích spermií.  

Pro PGD může náhodné oplození přinést určité riziko. DNA spermie může kontaminovat 

biopsii embrya a vést k nesprávným výsledkům v průběhu screeningu embrya. Aby se tomuto 

předešlo, byla vyvinuta ICSI procedura pomocí intracytoplazmatické injekce spermie (Lau 

et al. 2012). 

Třetím dnem po fertilizaci oocytu dochází k asistovanému hatchingu a biopsii embrya. 

Biopsie embrya spočívá v porušení zona pellucida třemi možnými technikami – laserem, 

mechanickým narušením nebo kyselým Tyrodovým roztokem; a extrakcí jedné buňky – 

blastomery. Pokud je embryo bioptováno pátý den po fertilizaci, stejným způsobem je 

porušena zona pellucida a z embrya jsou extrahovány buňky trofoektodermu.  

Kryokonzervace je doporučovaná u PGD cyklů, kde byla stanovena embrya jako zdravá a 

pacientka jich má dostatečný počet i pro embryotransfer, nebo v průběhu hyperstimulačního 

syndromu. Standardní procedura mrazení-tání bioptovaných embryí byla poukázána na 

snižující viabilitu u embryí bioptovaných ve třetí den po fertilizaci. Zheng et al. (2005) proto 

doporučili zvýšit viabilitu vitrifikací po inkubování 6-8 hodin po biopsii embrya, Stachecki et 

al. (2005) zase kryokonzervaci embrya v CJ3 mediu. Nedávno byly prokázány vyšší šance na 

viabilitu embryí bioptovaných ve třetí den po fertilizaci a jejich následná vitrifikace ve stádiu 

blastocysty (Magli et al. 2006, Zhang et al. 2009).   
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4 Gametogeneze – tvorba zárodečných buněk 

Gametogeneze je proces, při kterém vznikají pohlavní buňky – gamety. Gamety vznikají 

redukčním dělením (tzv. meióza), proto mají haploidní sadu chromozomů. Vyvíjejí se 

z buněk zárodečného epitelu pohlavních žláz samčích – varlata (testes) a samičích – vaječníky 

(ovaria). 

Gametogeneze probíhá ve dvou fázích: 

1. fáze růstu (proliferace), při níž se prvotní zárodečné buňky (gametogonie) 

s diploidní sadou chromozómů množí tzv. mitózou. 

2. fáze zrání, ve které se z gametogonií meiózou vyvíjejí gamety z buněk zárodečného 

epitelu gonád. 

Výsledkem gametogeneze jsou zárodečné buňky, vajíčko a spermie, specializované na 

založení nového jedince. Jejich splynutím se vytvoří zárodek nového diploidního organismu 

se schopností se rychle buněčně dělit a diferencovat. 

 

4.1 Oogeneze – vývoj oocytu 

Vývoj vajíček neboli oogeneze se uskutečňuje uvnitř ovariálních folikulů (7). Oogeneze 

probíhá v prenatálním období a poté pouze od puberty do menopauzy ženy. 

Fáze proliferace začíná už v prenatálním období, kdy dochází k mnohočetným mitózám 

oogonií ve vaječnících mezi 2. a 6. měsícem fetálního vývoje. 

Samotná meióza začíná ve 3. měsíci fetálního vývoje a probíhá pouze v těch prapohlavních 

buňkách oogoniích, které absolvovaly poslední mitózu. Ty rychleji rostou a diferencují se 

v diploidní primární oocyty (oocyty I. řádu), jejíž buněčná jádra se nazývají germinální 

váčky. Ještě před porodem oocyty I. řádu zahájí první meiotické dělení a to pokračuje pouze 

do pozdní profáze – dictyotene, kdy se proces zastaví až do nástupu puberty ženy (Littleton-

Gibbs et Engebretson 2012). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1rode%C4%8Dn%C3%BD_epitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vaje%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ploidie#Diploidie
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Diploidn%C3%AD
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S nástupem puberty je meióza I je opět indukována látkovými faktory, které jsou 

produkovány folikulárními buňkami (7). V pubertě se zvětšují primární oocyty i okolní 

folikulární buňky. Okolo primárního oocytu se objevuje vrstva glykoproteinové hmoty 

(zona pellucida). Vzniklý útvar se nazývá primární folikul, folikul s vícevrstevným obalem 

folikulárních buněk a dutinkou je potom sekundární folikul. Sekundární folikul pokračuje ve 

vývoji až do stádia zralého Graafova váčku, jež obsahuje oocyt s vrstvou folikulárních buněk 

(granulózní buňky), které tvoří obal folikulu (membrana granulosa) (8). Nad vrstvou těchto 

buněk jsou ještě buňky thekální (Honda et al. 2007). 

První meiotické dělení dokončuje primární folikul v Graafově váčku 36-48 hodin před 

ovulací, kdy se pak dělí na dvě nestejně velké buňky – sekundární oocyt (oocyt II. řádu) a 

první polární tělísko (pólocyt I, PB1), které většinou degeneruje, nebo se zřídkakdy rozdělí 

v další pólocyt. 

Graafovy folikuly dozrávají ve vaječnících postupně. Někdy se stává, že některé primární 

oocyty dozrávají až po 35 či více letech. Se zvyšujícím věkem ženy může probíhat i chybně 

první meióza v tzv. meiotický omyl, proto je u dětí počatých z těchto oocytů statisticky vyšší 

incidence vrozených vývojových vad (Yoon et al. 1996, Sherman et al. 2005).  

Při samotné ovulaci dojde k prasknutí Graafova váčku a sekundární oocyt je uvolněn do 

vejcovodu a odtud putuje dále směrem k děloze. Tím začíná druhé meiotické dělení, ale ani to 

neproběhne až do konce, nýbrž je zastaveno v metáfázi II. Druhou meiózu dokončí pouze 

oplozený oocyt, do kterého vnikla hlavička a krček spermie. Fertilizovaný sekundární oocyt 

se dělí opět na dvě nestejné buňky – vajíčko  (ootida, ovum) a druhé polární 

tělísko (pólocyt II, PB2) (7, 8). 

Polární tělíska ve většině případů úplně zanikají, jelikož slouží pouze pro eliminaci 

chromosomů během meiózy. První polární tělísko také může projít druhým meiotickým 

dělením a dát vzniku dvěma haploidním buňkám, které ale stejně zaniknou (8). 

 

 

 

http://www.med.muni.cz/histol/MedAtlas_2/MA_txt7-1-2-6.htm
http://genetika.wz.cz/gametogeneze.htm
http://genetika.wz.cz/gametogeneze.htm
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4.2 Spermatogeneze – tvorba spermií 

Spermatogeneze je tvorba mužských pohlavních buněk – spermií a probíhá od puberty až 

individuálně do vysokého věku. 

Pro správný vývoj spermií je zapotřebí jak dostatečná stimulace pohlavními hormonem 

testosteronem (Kittnar 2011) a nižší teplota, která je docílena umístěním varlat v šourku. 

Důležitou roli mají také Sertoliho buňky, které zajišťují správné prostředí pro vývoj spermií a 

zajišťují ochranu prekurzorových buněk či jejich výživu. (Gupta 2006, 8).  

Na počátku vývoje jsou prapohlavní buňky spermatogonie, které se mitoticky dělí pro 

zachování početního stavu, a jednak z nich vyvíjejí primární spermatocyty (spermatocyty 

I. řádu).  

Fáze zrání je zahájena prvním meiotickým dělením, kdy diploidní primární spermatocyty jsou 

základem pro vznik sekundárních spermatocytů (spermatocyty II. řádu). Ty jsou 

haploidní se zdvojenými chromatidami. Po druhém meiotickém dělení vznikají z jednoho 

spermatocytu II. řádu dvě spermatidy. Spermatidy následně prochází procesem 

spermiogeneze, při níž se kondenzuje jádro (chromatin), vytváří se bičík a ztrácí se většina 

cytoplazmy ve formě reziduálních tělísek a některých dalších buněčných organel (9).  

Nezralé spermie putují přes semenotvorné kanálky do nadvarlete, kde dochází k jejich 

definitivnímu zrání. Celý tento proces trvá asi 72 dní (Kittnar et al. 2011).  

 

4.3 Rozdíly oogeneze a spermatogeneze  

Zárodečné buňky se odlišují nejen morfologicky, ale i vývojem. Hlavní rozdíly ve vývoji 

oogeneze a spermatogeneze jsou shrnuty v tab. 4-1. Nicméně pro vznik zygoty, která se dále 

diferencuje v nového jedince, jsou nutné ženské i mužské zárodečné buňky dohromady. 

K oplodnění vajíčka dochází uvnitř těla ženy, ale v současné době může probíhat i mimo něj, 

in vitro. 

 

 

http://genetika.wz.cz/hormony.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadvarle
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Oogeneze Spermatogeneze 

Umístění meiotických buněk kůra vaječníků semenotvorné tubuly varlat 

Premeiotické dělení 2.-6. měsíc fetálního vývoje kontinuálně v sexuální zralosti 

Počátek meiózy 3. měsíc fetálního vývoje puberta 

Aktivita chromozomu X oba aktivní u XX žen jeden X neaktivní u XY mužů 

Konečná populace meiocytů asi 400-500 vajíček odhad 12 bilionů spermií 

Meiotické zastavení metafáze II žádné - kontinuální proces od počátku meiózy 

Postmeiotická diferenciace žádná spermiogeneze 

Produkty meiózy z primárního 

meiocytu (spermatocyt, oocyt) 
1 vajíčko + 2-3 polární tělíska 4 spermie + 4 reziduální tělíska 

Délka života gamety maximálně 24 hodin po ovulaci 28-48 hodin po ejakulaci 

Tab. 4-1: Srovnaní oogeneze a spermatogeneze (upraveno podle Verma 1996)  

 

4.4 Počátek embryogeneze 

Zygota vzniklá splynutím dvou totipotentních buněk (spermie a vajíčka) se dále mitoticky 

dělí. Tímto dělením se rozměr budoucího zárodku nezvětšuje, ale na povrchu buněčného 

uspořádání vznikají rýhy vytvořené buněčným dělením blastomer, rýhováním. 

V blastogenezi se blastomery postupně zmenšují a 16-buněčná morula je rozměrově stejná, 

jako původní oplozené vajíčko. Třetí den po oplození se v morule formuje vnitřní (pro vývoj 

embrya) a vnější (pro vývoj placenty a pupečníku) buněčná masa, které nejsou ještě 

determinovány (Jelínek et al. 2013). Počátky vývoje embrya jsou uvedena na obr. 4.1. 

Splynutím mezibuněčných prostor vzniká v morule dutina, blastocel. Morula se tím změní 

v blastocystu obsahující 50-200 blastomer (Mobasheri et al. 2008). Vnitřní buněčná masa 

soustředěná na jednom z pólů dává vznik embryblastu, zatímco buňky zevní buněčné masy 

se mění v trofoblast (trofoektoderm). Pokusy na nižších obratlovcích potvrdily, že ve stádiu 

blastogeneze dochází ke zpomalení mitotické aktivity. Důsledkem toho je syntéza vlastních 

cytoplazmatických komponent každé z buněk zárodku a tedy i možnost jejich determinace a 

diferenciace (Jelínek et al. 2013). 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ali+Mobasheri%22
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          Obr. 4-1: Počátky vývoje embrya (upraveno Zhang et al. 2006) 

 

V průběhu pátého dne mizí zona pellucida a šestý den se blastocysta začíná fixovat k epitelu 

endometria pólem, na kterém se uhnízdil embryoblast. Buňky trofoblastu se zanořují mezi 

buňky děložní sliznice a zahajují proces implantace embrya (Jelínek et al. 2013). 

Embryonální kmenové buňky jsou pluripotentní buňky (Thomson et al. 1998), což umožňuje 

další buněčnou diferenciaci ve tři zárodečné listy – ektoderm, mesoderm a entoderm. 

Zatímco embryonální kmenové buňky mohou vytvářet všechny typy buněk v těle, u 

dospělého člověka jsou už multipotetní buňky, které produkují pouze omezený počet typů 

buněk. 

Jelikož jsou pluripotentní buňky velmi plastické a mají neomezenou schopnost sebeobnovy, 

byly navrženy pro terapii regenerativní medicíny a jako tkáňové náhrady po poranění nebo 

nemoci (Ying et al. 2003, Sui et al. 2007). 
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5 Odchylky genotypu 

Ačkoliv je DNA důležitým nosičem genetické informace, má limitující chemickou stabilitu. I 

když mají její enzymy reparační schopnosti, působení chemických a fyzikálních faktorů 

vnějšího prostředí ovlivňuje vznik mutací v DNA.  

Pokud mutace nastane v DNA buňky, která se bude podílet na zárodečné linii, stane se 

dědičnou odchylkou, která může být předána budoucím generacím. Naopak somatické 

mutace vznikají náhodně jen v podskupině buněk určených tkání a nemohou být předány 

další generaci (Vijg 2000, Nussbaum et al. 2007).  

Normální somatické lidské buňky jsou diploidní obsahující 2N sadu chromozomů, která se 

skládá ze 46 chromozomů uspořádaných do 23 homologních párů. Z toho je 44 

autozomálních a 2 jsou pohlavní chromozomy. Somatické buňky jsou produkovány 

mitotickým dělením, zatímco gamety (pohlavní buňky) se distribuují meiotickým dělením. 

Gamety se také liší od somatických buněk počtem chromozomů, obsahují 1N sadu 

chromozomů, jedná se tedy o buňky haploidní.    

Mutace neboli odchylky genotypu nejsou jen změny v počtu chromozomů způsobené během 

nondisjukce I. a II. meiotického dělení, ale i na úrovni sekvence DNA (bodové/ genové 

mutace). Bodová mutace v DNA nemusí vznikat v gametogenezi, jako např. de novo mutace, 

ale může být přenášena z generace na generaci a způsobit tak dědičnou nemoc jednoho genu – 

monogenní chorobu.  

Navíc se konkrétní abnormalita genetické informace nemusí projevit ve všech buňkách 

organismu stejně, nýbrž jen u části somatických či pohlavních buněk. Takový defekt zapříčiní 

mozaicismus, který je svým rozsahem specifický pro každého jeho nositele.  

 

5.1 Mozaicismus 

Mozaicismus se označuje jako přítomnost dvou a více populací buněk s odlišným genotypem 

u člověka, který se vyvinul z jednoho oplozeného oocytu (Strachan et Read 1999). 

Mozaicismus je ale často zaměňován s chimérismes, což je jedinec složený z geneticky 

file:///C:/Users/Irena/Documents/Vijg
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odlišných typů buněk, jako např. sloučení několika fertilizovaných oocytů či transplantace 

orgánů způsobující koloběh buněk s cizím genotypem v jednom organismu.   

U mozaicismu generace geneticky odlišných buněk vyžaduje vznik nové/ de novo mutace 

postzygoticky. Mutace může vzniknout i prezygoticky, ale v takových případech jsou rodiče, 

kdo je mozaický a obvykle nepostižený. Nicméně se dále tato odchylka může projevit u všech 

jeho potomků, již jako forma nemoci bez mozaiky (Veltman et Brunner 2012).  

Diferenciace germinálních a somatických buněk 

V rané embryogenezi většina buněk v blastocystě přispívá ke vzniku extra-embryonální tkáně 

(trofoektodermu) a jen několik málo buněk ve vnitřní buněčné mase formuje embryo. Buňky, 

které se podílejí na vývoji embrya, se mnohonásobně mitoticky dělí a promísí před konečným 

rozdělením jednotlivých tkání. Linie somatických buněk se derivuje z nejméně osmi 

pluripotentních buněk a tři až čtyři buňky jsou poté odděleny pro linii germinálních buněk. 

Z tohoto vyplývá, že pokud mutace vznikne před separací germinálních buněk, je odchylka 

genotypu přítomna v somatických a germinálních buňkách zároveň (Zlotogora 1998, 

Youssoufian et Pyeritz 2002).  

Zlotogora (1998) vyšetřovala výskyt mozaicismu u germinálních buněk, který byl 

diagnostikován u rodičů bez detekované mutace z důvodu narození více než jednoho 

postiženého potomka. Mutace byla také přítomna v somatických buňkách u více než poloviny 

vyšetřovaných případů. To vedlo k názoru, že mutace vznikající po několika málo dělení 

příslušného typu buněk, musí být přítomna v relativně vysokém procentu u somatického či 

germinálního mozaicismu. Zlotogora proto navrhla možnou příbuznost mezi rizikem vzniku 

mutace a počtem buněčného dělení. Frekvence těchto dvou událostí by měla být přibližně ve 

stejném rozmezí.  

Rozdělení mozaicismu a doba vzniku mutace 

V lékařské praxi se mozaicismus rozděluje podle typu buněk (germinální, somatický a 

gonosomální – kombinace germinálního a somatického), kde vznikl (obr. 5-1). Toto dělení 

ale nespecifikuje míru a zasažení konkrétních tkání lidského organismu. Např. germinální 

mozaicismus je založený na detekci mutace v pohlavních buňkách a na absenci mutace 
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v periferní krvi nebo kožních fibroblastech. Analýza však nemůže vyloučit přítomnost mutace 

v ostatních somatických tkáních (Biesecker et Spinner 2013).  

 
Obr. 5-1: Typy mozaicismu – somatický (A), gonozomální (B) a germinální (C) (upraveno Biesecker et Spinner 

2013) 

 

 

Klinický fenotyp vyplývající ze somatického mozaicismu je často velmi variabilní a závislý 

na podílu mutace v jednotlivých tkáních. Proto vyšetření více typů tkání může zvýšit šanci 

detekce postižených buněk v rámci somatického mozaicismu a určit i přibližnou dobu vzniku 

mutace (Youssoufian et Pyeritz 2002, Borgulová et al. 2013). Doba vzniku mutace lze 

demonstrovat na rozdílném původu somatických tkání dostupných pro analýzu od jednoho 

jedince – kožní fibroblasty, buňky ústního epitelu a periferní krev. Kožní fibroblasty a buňky 

ústního epitelu jsou ektodermálního původu, zatímco periferní krev je derivována 

z mesodermu. Pokud jsou zasaženy všechny tři typy somatických tkání najednou, mutace 

musela vzniknout před diferenciací zárodečných listů, ještě v rané fázi embryogeneze. Stejně 

tak, pokud se prokáže výskyt mutace jen v periferní krvi a u ostatních somatických tkání ne, 

mutace vznikla až po vývoji středního zárodečného listu. 

Molekulární třídy mozaicismu 

Abnormality v genetické informaci způsobující mozaicismus může být jakéhokoliv původu. 

Biesecker et Spinner (2013) vytvořili molekulární třídy mozaicismu v závislosti na druhu a 

výskytu odchylky genomu: 
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 Chromozomální abnormality – aneuploidie 

 Změny v počtu kopií úseků DNA (Copy Number Variants, CNS) 

 Bodové mutace a malé inzerce a delece v DNA 

 Placentární mozaicismus – výskyt pouze v trofoektodermu. 

 

 5.2 Chromozomální aberace  

Chromozomálních odchylek existuje celá řada, ale v zásadě mohou být organizovány do dvou 

základních skupin – numerické (aneuploidie) a strukturální (translokace, delece, duplikace, 

inzerce, inverze, kruhové chromozomy a isochromosomy). 

Chromozomální aneuploidie jsou nejčastější genetickou poruchou s incidencí 1:200 živě 

narozených jedinců. Řada numerických odchylek chromozomů (všechny autozomální 

monozomie, většina trizomií, polyploidie) způsobuje ve více než 50 % spontánní aborty 

(Biesecker et Spinner 2013) a má špatný vliv na vývoj embryí. Embrya s takovou 

abnormalitou většinou nepřežijí ani do stádia blastocysty. Slučitelné se životem jsou pouze 

trizomie autozomálních chromozomů 13, 18 a 21, které se projeví závažnými syndromy. U 

pohlavních chromozomů jsou to pak genotypy 45,X; 47,XXY (s možnými variantami 

48,XXXY či 49,XXXXY); 47,XXX a 47,XYY, avšak ty se vyskytují ve většině případů 

v mozaické formě. 

Vznik strukturální aberace 

 Strukturní přestavby jsou následkem zlomů chromozomů, u kterých dochází k novotvorbě 

abnormálních kombinací chromozomálních fragmentů (Broučková 2002). U tohoto typu 

chromozomálního defektu je důležité, zda je zachováno normální množství genetické 

informace i po strukturální přestavbě. Pokud ne, dochází k fenotypovým projevům 

odvíjejících se od toho, jak velká a jaká část genomu chybí či naopak přebývá. Balancované 

strukturní aberace, kdy je genetický materiál kvantitativně zachován, jsou obvykle bez 

klinických příznaků, ale hrozí riziko pro potomstvo, které může zdědit přestavbu v 

nebalancované formě (10). 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fenotyp
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Genom
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Vznik aneuploidií 

Aneuploidie vznikají nondisjunkcí během buněčných dělení – v mitóze nebo v průběhu I. či 

II. meiózy, kdy cytokineze začíná a karyokineze stále probíhá. Nondisjunkce znamená 

nerozpojení – páry chromozomů nebo sesterských chromatid se nejsou schopny oddělit.  

Pokud nondisjunkce nastane v prvním meiotickém dělení, vznikají gamety, které obsahují 

buď oba chromozomy v páru, nebo ani jeden. V průběhu druhého meiotického dělení 

nedochází ke správnému rozpojení bivalentu. To zapříčí vznik gamet, které mají buď dva 

identické chromozomy z jednoho homologního páru, nebo neobsahují ani jeden chromozom.  

Jestliže dojde k nondisjunkci v mitotickém dělení po vytvoření zygoty, chromatidy dvou 

homologních chromozomů se nerozpojí a výsledek je stejný jako u meiózy II. Když tato 

chyba nastane v rané fázi rýhování zygoty, vytvoří se dvě linie buňek – trizomická a 

monozomická. Monozomická linie buněk většinou zanikne, trizomická zůstává (Broučková 

2002, Conlin et al. 2010). 

Přítomnost dvou chromozomů nebo jejich části pocházející od jednoho z rodičů je definována 

jako uniparentální dizomie (UPD) (Robinson 2000). UPD (obr. 5-2) může být výsledkem 

heterodizomie, kdy potomek zdědí neidentické chromozomy od jednoho z rodičů, nebo 

isodizomie, což se jedná o přenos dvou zcela identických chromozomů (zdvojený 

chromozom) od jednoho z rodičů na potomka (Conlin et al. 2010).  

 

 
Obr. 5-2: Rozdíl mezi isodizomií a heterodizomií (upraveno z 11) 
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5.3 Genové mutace 

Pokud jsou změny v genomu omezeny pouze na jediný gen, obvykle se jedná o bodové 

mutace. Bodové mutace vedou ke změně sekvence aminokyselin v proteinech, které jsou 

kódované v těchto částech DNA. Lidská DNA obsahuje asi 40-60 000 genů, a ty ovlivňují 

fenotypové vlastnosti jedince. Kromě toho regulační oblasti a intronové sekvence, ve kterých 

mohou také mutace vzniknout, hrají důležitou roli v aktivaci a deaktivaci přeměny genů (12). 

Některé genetické změny v DNA jsou velmi vzácné, vyskytují u více než 1 procenta 

populace. Takové DNA změny, nepatřící mezi mutace, se nazývají polymorfismy (Holasová 

et al. 2006). 

Genové mutace mohou vzniknout jedním za dvou základních mechanismů – chybou během 

normálního procesu replikace DNA nebo selháním opravy poškozené DNA. Některé mutace 

jsou spontánní, zatímco jiné jsou indukovány environmentálními činidly – mutageny 

(Nussbaum et al. 2007). 

Vznik genové mutace 

Většina chyb DNA vzniklá během replikace je opravena reparačními mechanismy enzymů, 

které nejprve zjistí postižené místo v DNA a následně ho opraví. Tento postup se nazývá 

korektura (profreeding). Replikace DNA je velice přesný proces, během něhož má enzym 

DNA-polymeráza funkci duplikovat řetězec DNA s jedním chybně vloženým nukleotidem na 

10 miliónů párů bází. Následující kontrola replikačních chyb opraví více než 99 % odchylek 

v DNA. Výsledná frekvence mutací způsobených chybami replikace je tak 10-10 párů bází na 

jedno buněčné dělení. 

Kromě odchylek vzniklých během replikace DNA mohou být mutace způsobeny i 

samovolnými chemickými reakcemi – depurinace, demetylace, deaminace, reakcí 

s chemickými mutageny v prostředí a expozicí ultrafialového nebo ionizujícího záření. Rozdíl 

takto vzniklé nukleotidové změny od replikačních chyb je, že často přetrvávají jako trvalé 

mutace (Nussbaum et al. 2007). 

 

javascript:void(0)
http://www.embryology.ch/anglais/kchromaber/einzeln01.html
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Rozdělení mutací 

V genech či jednotlivých lokusech je zastoupeno mnoho typů mutací. Jsou dokumentovány 

mutace v rozsahu od změny jediného páru bází až k delecím mnoho miliónů párů bází 

(Nussbaum et al. 2007). I když jsou neustále identifikovány nové mutace způsobující 

případná onemocnění, nedochází již ke stanovení nových skupin mutací. Rozdělení mutací 

tedy zůstává neměnné i do současné doby.  

Bodové mutace se rozdělují na základě mechanismu vzniku mutace: 

 Adice (inzerce) – zařazení jednoho nebo více nadbytečných nukleotidových párů. 

 Delece – ztráta jednoho nebo více nukleotidů původní DNA sekvence. 

 Substituce – náhrada báze původní sekvence bází jinou; transverze (záměna purinové 

báze za bázi pyrimidinovou); tranzice (záměna pyrimidinové báze za pyrimidinovou 

bází) (13). 

Z hlediska vlivu na proteosyntézu se rozlišují:  

 Mutace neměnící smysl (samesense, silent mutation) – způsobeny substitucemi na 

třetí pozici kodonu, kdy je i přes mutaci zařazena stejná aminokyselina v průběhu 

translace. 

 Mutace měnící smysl (missense) – způsobeny zejména takovými substitucemi, které 

způsobí zařazení odlišné aminokyseliny při proteosyntéze. 

 Nesmyslné mutace (nonsense) – způsobeny delecí nebo inzercí určitého množství 

bází, pokud nejde o 3n násobek, což zapříčiní vznik předčasného terminačního kodonu 

v sekvenci DNA.  

 Předčasné ukončení proteosyntézy (frameshift) – způsobeno substitucí, inzercí či 

delecí a vedoucí k tvorbě  stop kodonu a ukončení translace (13). 

 

 

 

 

http://genetika.wz.cz/mutace.htm
http://genetika.wz.cz/mutace.htm
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6 Monogenní choroby 

Monogenní choroby vyplývají z modifikací jednoho genu vyskytující se ve všech buňkách 

lidského organismu. I když jsou poměrně vzácné, ohrožují milióny lidí na celém světě.  

V současné době vědci odhadují, že existuje přes deset tisíc lidských monogenních nemocí 

(14). Specifická mutace v jediném genu udává povahu genetického onemocnění a může 

určovat jeho symptomy. Monogenní nemoci mohou být kategorizovány z hlediska způsobu 

dědičnosti do několika skupin. 

 

6.1 Způsoby dědičnosti 

Obecně platí, že se genové mutace dědí podle Mendelovských genetických zákonů. Nicméně 

existují mutace spontánní nezávislé na rodinné anamnéze, které vznikají během replikace 

DNA či chybou reparačního mechanismu bez zásahu vnějšího prostředí (Griffiths et al. 2000). 

Známou příčinou (mutagenem) jsou pak způsobeny mutace indukované. Spontánní či 

indukovaná mutace může být následně přenesena do dalších generací a zapříčit monogenní 

onemocnění. 

Monogenní nemoci se prostřednictvím Mendelovských zákonů dříve rozdělovaly do tří 

skupin – autozomálně dominantní, autozomálně recesivní a gonozomální. Koncept dominance 

a recesivity byl později přisouzen i X-vázaným chorobám na základě fenotypu u 

heterozygotních žen (Germain 2006, Raghavan 2013).  

Monogenní choroby se vyskytují přibližně u 10 jedinců z 1000 živě narozených, přičemž 

incidence 7:1000 je dominantních, 2,5:1000 recesivních a 0,4:1000 X-vázaných nemocí 

(Raghavan 2013).  

6.1.1 Autozomálně recesivní dědičnost 

Autozomálně recesivní onemocnění se vyskytuje pouze u osob nesoucí dvě mutované alely 

(obr. 6-1) u homozygotů nebo složených/ double heterozygotů, protože jedna normální kopie 

genu je schopna kompenzovat defektní alelu a zabránit tak výskytu monogenního 

onemocnění. Vzhledem k tomu, že potomek dědí vždy pouze jednu ze dvou alel genu od 
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jednoho z rodičů, na homozygoty jsou přeneseny obě mutantní alely od každého z rodičů. 

Výjimkou je uniparentalní disomie nebo vznik de novo mutace, která je však vzácně 

prezentována  u autozomálně recesivním nemocí (Marshall et Bangert 2008).  

 

Obr. 6-1: Model autozomálně recesivní dědičnosti. Z tohoto modelu lze odvodit procentuální riziko přenosu 

monogenní choroby na potomky. Jedinec má obvykle dvě kopie (alely) genu a z hlediska recesivní dědičnosti 

musí být oba rodiče heterozygoti. Tím potomek nezávisle na pohlaví může zdědit dvě kopie mutovaného genu 

(25 %) – postižený homozygot; dvě kopie normálního genu (25 %) – zdravý homozygot či jednu kopii 

mutovaného a jednu kopii zdravého genu (50 %) – heterozygot (nosič) mutace (upraveno z 15) 

 

Příbuzenský vztah 

Výskyt mutovaných genů odpovědných za recesivní poruchy jsou obecně vzácné, proto 

většina lidí v populaci nebude nositelem žádné defektní alely. Nicméně incidence klinicky 

nepostižených heterozygotů v populaci je vždy mnohem větší než frekvence postižených 

jedinců se dvěma defektními alelami. Vzhledem k tomu, že se autozomálně recesivní 

onemocnění dědí na potomky od obou rodičů, závisí na náhodě, zda jeden z partnerů nebude 

nosičem stejné mutace. Zvýšená pravděpodobnost shodné mutace mezi partnery může být 

také dána tím, že mutaci zdědili od stejného předka (Marshall et Bangert 2008). V případě 

konsaquinního vztahu (definován jako libovolný svazek osob, které jsou navzájem pokrevně 

příbuzní (Wright 1922) v páru se pravděpodobnost heterozygotního stavu mutované alely 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sewall_Wright
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u každého z nich zvyšuje, proto se doporučuje odkázat partnery s touto zátěží na genetické 

poradenství.  

Genetické riziko pro potomky konsanquinních partnerů není tak velké, jak se předpokládá. U 

páru s koeficientem příbuznosti r=1/8 (bratranec, sestřenice) je 3-5 % riziko mít postiženého 

potomka, mrtvě narozené dítě či s výskytem vrozených vývojových vad. U nepříbuzných párů 

je riziko dvakrát menší, 2-3 %. Proto sňatky charakterizované vyšším koeficientem 

příbuznosti se nepovažují za geneticky významné (Nussbaum et al. 2007).    

Symptomy autozomálně recesivních poruch se homozygotním stavem alel v genu nemusí 

v rodinách po několik generací vůbec projevit. Přítomnost takových skrytých recesivních 

genů není zjištěna, dokud se páru nenarodí potomek, u kterého se prokáže homozygotní stav 

shodných mutací v jednom genu. Předpokládá se, že každý nese nejméně osm až deset 

mutovaných alel, z nichž asi polovina je letální pro homozygoty ještě před narozením. Zbytek 

způsobují dobře známé a snadno rozpoznatelné autozomálně recesivní choroby. Tento odhad 

nebere v úvahu vznik mutací, které se vyvinou interakcí v jiných lokusech (Hamamy et al. 

2007).    

Výskyt de novo mutace  

Výskyt mutace de novo u jednoho z partnerů se recesivnímu způsobu dědičnosti vymyká. 

Výsledkem je sice postižený potomek s homozygotním stavem alel v genu, nicméně 

s odlišným původem mutace u jednoho z rodičů. Mutace de novo vzniká během 

embryonálního vývoje při modifikaci gamet ve vnitřní buněčné mase buněk. Pravděpodobnost 

výskytu de novo mutace není samozřejmé nemožná, ale je tisíckrát méně náhodná než 

klasický heterozygotní stav obsažený v gametách s incidencí 1:20 až 1:1000. Riziko vzniku 

spontánní mutace se pohybuje v rozmezí 1 z 105 až 1 z 106 (Nussbaum et al. 2007).  

Vliv pohlaví na autozomálně recesivní choroby 

Ve většině případů autozomálně recesivní choroby ukazují na stejnou frekvenci a závažnost u 

mužů i žen, protože obě pohlaví disponují stejným počtem autozomů. Existují však výjimky. 

Některá autozomálně recesivní onemocnění jsou ovlivněna pohlavím, to je následně 

vyjádřeno různou frekvencí a závažností dané monogenní choroby (např. hemochromatóza, 

která je častější u mužů) (Cummings 2013).   

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Cummings%22
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6.1.2 Autozomálně dominantní dědičnost 

Více než polovina všech mendelovských chorob se dědí podle autozomálně dominantního 

modelu (obr. 6-2). Incidence některých dominantních poruch je vysoká, přinejmenším v 

určitých geografických oblastech (např. hypercholesterolemie v Evropě a Japonsku). Ačkoliv 

mnoho autozomálně dominantních nemocí jsou individuálně méně časté, celková incidence 

vyplývá ze souhrnné četnosti (Nussbaum et al. 2007). Zátěž těchto onemocnění je také 

zvýšena genetickou podstatou, když jsou přenášena v  rodinách po mnoho generací. Někdy je 

zátěž choroby umocněna sociálními problémy, které vyplývají z mentálního či fyzického 

postižení.  

 
Obr. 6-2: Model autozomálně dominantní dědičnosti. Potomek zdravého homozygota a heterozygota (nosiče 

mutace) má 50% riziko zdědit defektní alelu v heterozygotním stavu a dalších 50 % platí pro homozygota dvou 

normálních alel (upraveno z 15) 

 

Prognóza u heterozygotů 

U potomků riziko a závažnost autozomálně dominantního onemocnění závisí na dvou 

podmínkách, jsou-li postiženi jeden či oba rodiče, a zda se vlastnost vyznačuje plnou nebo 

neúplnou dominancí. V případě neúplné penetrance defektního genu se projeví mírnější formy 

choroby.     
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Homozygoti autozomálně dominantní choroby se často nevyskytují, protože jejich fertilizace 

vedoucí k produkci homozygotů je natolik ojedinělá, že fitness je nulová. Vzácně se 

symptomy charakterizované homozygotním stavem dvou mutovaných alel u potomka mohou 

projevit, pokud jednu kopii defektního genu zdědil od svého rodiče a druhá de novo mutace 

vznikla během embryonálního vývoje. V lékařské praxi je prokázána lepší prognóza dožití 

heterozygotů než nositelů dvou mutovaných alel, kteří se nedožijí ani reprodukčního věku 

(Pauli et al. 1983, Conneally 1984, 16).   

Výskyt de novo mutace 

V klasickém modelu pro autozomální dominantní dědičnost má každý postižený potomek 

rodiče s prokázanou mutací. Nicméně vznik de novo mutace se tomuto modelu vymyká. Ve 

skutečnosti většina chorob s autozomálně dominantně dědičností je dána vznikem spontánní 

mutace během gametogeneze u jedince bez příznaků, což způsobí riziko výskytu 

monogenních poruchy pro další jeho generace. 

Po vzniku de novo mutace závisí přenos do další generace na schopnosti a způsobilosti 

(fitness) jedince, který je její nositel (Veltman et Brunner 2012). Existuje inverzní vztah mezi 

fitness specifickou pro autozomálně dominantní onemocnění a podílem všech pacientů, kteří 

novou zmutovanou kopii genu zdědili spíše než od heterozygotního rodiče. Obě příčiny 

původu mutace způsobí u postiženého potomka poruchu reprodukce (reprodukční fitness se 

bude rovnat nule). Tato porucha se označuje jako geneticky letální a vyplývá z toho, že 

všechny autozomálně dominantní smrtelné nemoci musely vzniknou v důsledku de novo 

mutace. Postižený jedinec se tak stane ojedinělým případem v rodokmenu (Keightley 2012). 

V opačném případě existují choroby získané podle autozomálně dominantního modelu, které 

mají normální reprodukční fitness. To je zapříčiněno nástupem projevů nemoci v pozdním 

věku, které neovlivní reprodukční věk jedince. Pokud se fitness vyznačuje jako normální 

porucha, zřídkakdy je výsledkem vzniku de novo mutace. To představuje i více postižených 

jedinců v rodokmenu, kteří mutaci přenáší dál s autozomálně dominantní dědičností 

(Nussbaum et al. 2007). 

 

 

http://www.genetics.org/search?author1=Peter+D.+Keightley&sortspec=date&submit=Submit
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Vliv pohlaví na autozomálně dominantní choroby 

Autozomálně dominantní dědičnost je způsobena jednou kopií defektního genu. Jelikož je tato 

dědičnost specifická pro autozomy, mají muži i ženy stejné riziko postižení (Cummings 

2013).  

Nicméně vyskytují se i výjimky. Divergence v poměru pohlaví u autozomálně dominantních 

chorob je vázána většinou s projevy u jednoho z pohlaví (např. familiární mužská 

testotoxikóza – předčasná pseudopuberta charakterizovaná předčasným pohlavním vývojem u 

chlapců, u heterozygotních žen nebyly zatím žádné symptomy prokázané). Tyto choroby jsou 

také v rodokmenu rozpoznatelné „male to male“ přenosem. I když jsou symptomy spojené 

s gonádámi, mutace se může přenést z nepostiženého jedince ženského pohlaví na její mužské 

potomky (Aziz et al. 1992).      

6.1.3 X-vázaná dědičnost 

Předpokládá se, že přibližně 1100 genů je umístěno na chromosomu X, z nichž asi 40 % je 

spojeno s fenotypy onemocnění (Nussbaum et al. 2007). Většina z nich je klasifikována jako 

recesivní (McKusick 1998), méně dominantních (Harper 2004) a jen několik málo je 

dominantních s letalitou pro hemizygotní mužské pohlaví (Wettke-Schafer et Kantner 1983, 

Happle 1985, Germain 2006).  

Někteří genetikové doporučují nerozdělovat dědičnost X-vázaných abnormalit na recesivní a 

dominantní, protože tento koncept není absolutní. Podle Nussbaum et al. (2007) je přibližně 

40 % odchylek klasifikováno jako recesivní způsob dědičnosti, protože vykazují malou nebo 

žádnou penetranci. 30 % odchylek by mělo být považováno za dominantní způsob dědičnosti, 

jelikož jsou penetrantní u většiny heterozygotních žen (85 %). Zbylých 30 % defektů je 

penetrantní u některých (15-85 %), ale ne u všech heterozygotních žen, a nemohou být tedy 

klasifikovány jako recesivní či dominantní.     

X-vázaný recesivní způsob dědičnosti 

Dědičnost X-vázaného recesivního fenotypu je dobře rozpoznatelná. X-vázané recesivní 

mutace jsou exprimovány fenotypicky u všech mužů, ale jen u těch žen, které jsou 

homozygotní pro mutaci. Homozygotní stav u recesivně X-vázaných chorob je velmi 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Cummings%22
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neobvyklý a vzniká s nejvyšší pravděpodobností, když jsou rodiče konsanquinní (Nussbaum 

et al. 2007).   

X-vázaný recesivní způsob dědičnosti je stav, kdy matka nese mutovaný gen na chromozomu 

X a dává možnost jeho přenosu na své potomky (obr. 6-3). Heterozygotní žena má 50 % 

šanci, že její synové a dcery zdědí mutovaný gen. Postižený muž, protože je hemizygotní, 

předá chromozom Y synům a chromozom X dcerám. Synové tedy nezdědí nikdy defektní gen 

od svého otce, ale dcery ano. 

 
 

Obr. 6-3: Model X-vázané recesivní dědičnosti, kdy matka je přenašečkou mutovaného genu (alely) (upraveno z 

15) 

 

Vzácně se u žen přenašeček mohou projevit mírnější symptomy X-vázané nemoci, jako např. 

u syndromu fragilního X (Projevy jsou zde ovlivněny variabilním počtem trinukleotivých 

repetic v genu.). 

X-vázaný dominantní způsob dědičnosti 

X-vázaný dominantní způsob dědičnosti (obr. 6-4) je vždy charakterizován fenotypovým 

projevem u heterozygotů nesoucích mutovanou kopii genu. Tento typ dědičnosti se odlišuje 

http://www.buzzle.com/articles/genetic-diseases-list-disorders.html
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od autozomální nemožností „male to male“ přenosu. Ženy mají standardně dva chromozomy 

X, zatímco u mužů se vyskytuje jeden v kombinaci s chromozomem Y. 

Exprese mutovaného genu dominantě vázaného na chromozomu X je obvykle mírnější u žen, 

které jsou vždy heterozygotní. Důvodem je lokalizace mutovaného genu na inaktivním 

chromozomu X, tudíž ne ve všech somatických buňkách porucha genu manifestuje. Tímto 

mechanismem je charakterizována většina dominantních nemocí a projevuje se tzv. neúplnou 

dominancí (Nussbaum et al. 2007).  

 
 

Obr. 6-4: X-vázaný dominantní model dědičnosti Pokud dítě zdědí defektní gen od jednoho z rodičů, platí pro 

plnou penetranci X-vázané dominantní nemoci tato podmínka. A Žena nesoucí patologický gen má 50% riziko 

narození postiženého potomka mužského či ženského pohlaví. B Synové muže nesoucího mutaci v genu, 

ležícího na chromozomu X, nebudou ovlivněni projevy nemoci, ale jeho dcery ano (upraveno z Cummings 2013, 

15) 

  

Některé z genetických defektů se exprimují výhradně podle X-vázaného dominantního 

modelu dědičnosti, ale s letalitou pro mužské pohlaví ještě před narozením. Typické 

rodokmeny těchto abnormalit poukazují na přenos mutovaného genu  postiženou ženou na své 

potomky, přičemž zdravé a postižené dcery se zdravými syny jsou produkovány ve stejném 

poměru 1:1:1 (Franco et Ballabio 2006, Chen 2006).  

 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Cummings%22
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Inaktivace chromozomu X 

X-vázaný způsob dědičnosti se sice klasifikuje na dominantní a recesivní, ale vyskytují se 

odchylky v projevu fenotypu nemoci u heterozygotních žen. Stejná mutace v genu na 

chromozomu X v jedné rodině nemusí demonstrovat totožné projevy nemoci u postižených 

žen. To je způsobeno náhodnou inaktivací chromozomu X u manifestujících 

heterozygotních žen. Rozdílné symptomy se u manifestujících přenašeček liší kvůli rozdílné 

distribuci somatických buněk, které mají mutovaný gen na aktivním chromozomu X 

v příslušné tkaní (Nussbaum et al. 2007). 

Inaktivace chromozomu X je proces, při kterém se jeden ze dvou chromozomů X stává 

transkripčně neaktivní v somatické buňce. Smysl tohoto mechanismu je funkčně vyrovnávat 

početní rovnováhu chromozomů X mezi ženami XX a muži XY. Některé geny (přibližně     

15 %) u žen nejsou ovlivněny tímto procesem a jsou exprimovány z aktivního i neaktivního 

chromozomu X (Carrel et Willard 2005). Zbytek genů je exprimován pouze, pokud je 

chromozom X v aktivním stavu.  

Mechanismus inaktivace chromozomu X je ustanoven již během embryonálního vývoje, kdy 

má blastocysta méně než sto buněk (Nussbaum et al. 2007). Výběr, který ze dvou 

chromozomů X se stane inaktivním, je zcela náhodný za normální situace. Po zahájení 

procesu je signál k inaktivaci propagován do všech dceřiných buněk. Mechanismus inaktivace 

X má důležitý vliv na míru fenotypu charakterizovaného X-vázanou monogenní chorobou. 

Heterozygotní ženy mají v podstatně dvě populace somatických buněk, které mají mutovaný 

gen aktivní či neaktivní. Heterozygotní žena, nosící mutaci v X-vázaných genech, vykazuje 

mozaickou formu s výskytem těchto dvou typů buněk v poměru 1:1. Nicméně se může 

vyskytnout asymetrická inaktivace chromozomu X, která ovlivní i poměr výskytu 

somatických buněk. Asymetrická inaktivace X může být zapříčiněna pozitivním nebo 

negativním selekčním buněčným mechanismem. Rozdílný stupeň asymetrie může být také 

zodpovědný za variabilní projevy fenotypu u žen nesoucí gen dominantně vázaný s 

chromozomem X (Franco et Ballabio 2006).  

Vedle manifestujících heterozygotek může dojít k nebalancované inaktivaci chromozomu 

X, tedy k situaci, kdy mutantní alela leží u heterozygotní ženy v některých nebo ve všech 
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tkáních preferenčně na inaktivním chromozomu X. Nevyváženou inaktivaci tohoto typu lze 

pozorovat u asymptomatických heterozygotek (Nussbaum et al. 2007). 

 

6.2 Genetické faktory modifikující monogenní choroby 

V posledních třech desetiletích vědci měli obrovský úspěch v identifikaci genů a jejich 

variant, které přispívají k řadě nemocí. Zatímco identifikace takových genetických variant/ 

mutací může pomoci formulovat etiologický základ nemoci, je i nadále problém v pochopení 

faktorů modifikujících závažnost onemocnění. Monogenní onemocnění poskytují příležitost 

určit modifikátory, protože mají jednotnou etiologii, konkrétní fenotypizaci postižených 

jedinců a familiární shlukování (Cutting 2010).  

Klinická variabilita je pozorována u mnoha chorob dědičných podle Mendelovských zákonů, 

takže u pacientů se stejnou mutací se může vyvinout velmi těžká či mírná forma nemoci nebo 

se prokázat úplně bez symptomů. Genetické modifikátory hrají tedy různorodou roli 

v etiologii lidských nemocí. Jedna vzácná mutace může plně zodpovídat za monogenní 

chorobu, zatímco množství genetických a environmentálních faktorů je příčinou 

multifaktoriálních nemocí (Genin et al. 2010).  

Genetické faktory spočívají v heterogenitě na úrovni jednoho genu, několika genů, nebo na 

úrovni mutace či mutací v jednom genu. Z tohoto hlediska nemusí genetické pozadí 

monogenní chorob záviset na jedné mutaci v jediném genu, ale fenotypová variabilita může 

být ovlivněna dalšími genetickými faktory, jejichž příklady spolu s nemocemi jsou dále 

uvedeny.  

Lokalizace mutace v genu a její vliv na projev nemoci 

Rakovina prsu a ovaria je zapříčiněna mutacemi v BRCA1 a BRCA2 genech. Vyšší riziko 

vzniku karcinomu vaječníku mají přenašeči mutace na 3´konci ve srovnání s                         

5´-koncem BRCA2 genu, zatímco menší riziko je heterozygotní stav u mutací lokalizovaných 

v exonu 13 a 14 BRCA1 genu (Shattuck-Eidens et al. 1997).  
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Mutace různých genů se stejnými klinickými projevy 

Defekty v  PKD1 a PKD2 genech jsou zodpovědné za autozomálně dominantní polycystické 

ledviny (ADPKD). U 85 % pacientů je prokázána mutace v PKD1 genu v oblasti 16p13.3, 

zatímco jen 15 % kauzálních mutací se vyskytuje v oblasti 4q21–23 PKD2 genu. PKD1 a 

PKD2 geny kódují proteiny polycystin-1 a polycystin-2, které sdílejí homologní sekvenci a 

mohou formovat komponenty buněčných receptorů a kanálů (Mochizuki et al. 1996, Hanaoka 

et al. 2000). Prognóza ADPKD u pacientů s mutacemi v PKD2 genu je horší než u pacientů 

nesoucí mutace v PKD1 genu. 

Polycystické ledviny je zvláštní onemocnění, protože byl u něj zjištěn i autozomálně recesivní 

způsob dědičnosti (ARPKD). Klinická prezentace ARPKD je vysoce variabilní. V tomto 

případě se jedná velmi progresivní onemocnění, přičemž je způsobeno mutacemi na každé ze 

dvou alel PKHD1 genu v oblasti 6p12.2 (Zhang et al. 2004, Bergmann et al. 2005). 

Počet tandemových repetic jako expandovaná alela 

Huntingtonova chorea je autozomálně dominantní nemoc způsobená opakováním tripletů 

(kodonů) CAG/CTG genu, kódujícího protein huntingtin. K přenosu mutace od postiženého 

rodiče dochází během meiózy, kdy se zmnoží počet tripletů v alele. Normální jedinci nesou ve 

svém genu 9-35 repetic CAG, postižení mají více než 40. Může nastat situace, ve které má 

rodič počet repetic při horní hranici normy a potomek zdědí alelu s expandovanou repeticí 

CAG, takže u něj nemoc propukne. Expanze u HD se objevuje častěji během mužské 

gametogeneze, proto jsou časné projevující těžké formy nemoci charakterizované počtem   

70-120 repetic a děděny zejména od otce (Myers 2004). 

Zvláštní okolnost u HD vytváří závislost počtu repetic na věk v době nástupu onemocnění. 

Příznaky HD se mohou objevit ve 2 či až 80 letech. Závislost spočívá ve zvyšujícím se počtu 

opakování tandemových repetic CAG s dřívějším nástupem choroby a horší prognózou. 

Wexler et al. (2004) studovali tuto závislost u pacientů s projevem HD a zjistili, že délka 

opakování CAG repetice ovlivnila 72 % rozptylu v době nástupu nemoci. Tím také prokázali 

míru fenotypu (spolupůsobení genotypu a prostředí), která se podílí na projevu HD a činila  

38 %.   
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U 25 % pacientů s HD byla prokázána příčina nemoci vznik de novo mutace s negativní 

rodinnou anamnézou (Myers 2004, Nussbaum et al. 2007). Příčina onemocnění  

manifestované de novo mutací se ale nedá demonstrovat u všech poruch, které jsou 

charakterizované expanzí trinukleotidové repetice v genu. 

Syndrom fragilního X se také projevuje expanzí trinukleotidů CCG/CGG v promotorové 

oblasti FMR1 genu, ale právě příčina skrz de novo mutaci u něj prokázána zatím nebyla. 

Mutace v promotorové oblasti vzniká z tzv. premutace vyskytující se u matek postižených 

mužů, které mají počet opakování tripletových repetic v rozsahu 50-200 kopií. Zdraví 

nepostižení jedinci jsou charakterizováni 6-50 CCG repeticemi. Přeměna nestabilní premutace 

v plnou mutaci nastává pouze při přenosu ženou, jelikož se jedná o X-vázanou monogenní 

nemoc. Plná mutace znamená zvýšení počtu trinukleotidových repetic nad 200 kopií, což vede 

k metylaci, zástavě transkripce a klinickým příznakům fragilního X. Předpokládá se, že ke 

zmnožení počtů tripletů CCG ve FMR1 genu může docházet v časné embryogenezi, o čem 

svědčí i somatická heterogenita v počtu opakování repetice, stupni metylace a také různých 

variant onemocnění – mozaika plné mutace a premutace. U tohoto syndromu je prokázána 

podobná závislost jako u HD. Počet opakování tandemových repetic CCG koreluje se 

stupněm mentální retardace. Čím je vyšší počet tandemových repetic v promotorové oblasti 

FMR1 genu, tím je zaručena horší prognóza mentální retardace pro postiženého muže 

(Nussbaum et al. 2007). 

Mutace v pozici cis a trans  

Fenotypová variabilita monogenních chorob může být také závislá na pozici cis nebo trans 

primární(-ch) mutace(-cích) v genu (obr. 6-5). Pokud jsou mutované alely na stejném 

chromozomu, nacházejí se ve fázi cis (coupling). Jestliže jsou na různých chromozomech, 

pak se vyskytují ve fázi trans (repulsion) (Nussbaum et al. 2007). 



53 

 

 
Obr. 6-5: Pozice cis a trans dvou mutací v alele  

 

Dvě mutace v cis nebo trans pozici nemusí determinovat příznaky nemoci. Jedna z mutací 

může být v této kombinaci nahrazena polymorfismem v genu. Diagnosticky obtížná situace 

nastává při detekci potencionálně patogenních variant, jako je polymorfismus IVS8-5T u 

cystické fibrózy.  Polymorfismus IVS8-5T sám o sobě nezpůsobuje klasickou formu CF, ale 

v kombinaci s  variantou IVS8-12TG v pozici cis může zdůraznit fenotypový dopad mírných 

mutací, např. R117H, lokalizovaných na stejném chromozomu. Tato komplexní alela IVS8-

12TG – IVS8-5T – R117H působí jako polyvariantní haplotyp, který může být asociován 

s atypickými formami CF nebo častěji s kongenitální bilaterální absence vas deferens 

(CBAVD). Pokud je komplexní alela IVS8-12TG – IVS8-5T lokalizována v pozici trans, 

může být spojena s CBAVD nebo atypickou formou CF, zvláště pak v kombinaci IVS8-12TG 

– IVS8-5T – R117H (Groman et al. 2004, Vávrová et al. 2006). 

Některé dominantní choroby a jejich klinické projevy mohou záviset na trans efektu. 

Genetické pozadí erytropoetické protoporfyrie (EPP) je modifikováno přítomností varianty 

IVS3-48C v pozici trans s některou z mutací FECH genu, která zapříčiní nedostatek enzymu 

ferrochelatázy a symptomy EPP (Gouya et al. 2006). Opakem je cis efekt, kdy může docházet 

ve stejném genu, ale na  jiných alelách, k mutacím způsobující rozdílné klinické fenotypy. 

Příkladem je vztah mezi autozomálně dominantní Creutzfeldt-Jakobovou nemocí (CJD) a 

familiární fatální insomnií (FFI) (Genin et al. 2010). Když je mutace D178N kódující valin 

v kodonu 129 PrP genu, projeví se fenotyp specifický pro CJD. Kombinace mutace D178N 

pro valin a pozice cis s kodonem 129 pro metionin v PrP genu na druhém chromozomu 20 

zapříčiní FFI (Speicher et al. 2010).  
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Dvě mutace se v pozici cis vyskytují relativně často u pacientů s recesivně dědičnou 

chorobou. Obvykle mají rodiče nějakou mutaci v heterozygotním stavu a obě mutace jsou 

předány potomkovi, který se narodí postižený. Do této skupiny patří většina nemocí 

přenášených podle autozomálně recesivního modelu dědičnosti (např. cystická fibróza, 

talasemie, kongenitální adrenální hyperplazie – CAH). 

Modifikační geny v projevu nemoci 

Účinky modifikačních genů na expresi choroby se mohou lišit od silných efektů u 

monogenních nemocí po mírnější účinky v multifaktoriálním modelu (Genin et al. 2010). Do 

dnešní doby bylo modifikačních genů popsáno jen několik.  

Přítomnost mutace v jednom lokusu může významně ovlivnit biochemický a klinický fenotyp 

mutace ve druhém lokusu. Příkladem interakce lokusů, kde na sebe působí modifikační 

geny, je znám u autozomálně recesivního onemocnění talasemie. Interakce mutací mezi HBA1 

a HBA2 geny na chromozomu 16 a HBB genem na chromozomu 11 způsobí nerovnováhu 

syntézy globinových řetězců. Mutací v HBB genu se sníží syntéza β-globinu, tím dojde 

k přebytkům α-globinu kódovaných HBA1 a HBA2 geny, nestabilnímu přenosu kyslíku a 

projevům β-talasemie. β-talasemie je mírnější u homozygotů, nesoucích zároveň mutaci 

v genu pro α-globin, protože se tak vyrovná syntéza α- a β-globinových řetězců (Nussbaum et 

al. 2007).  

Neklasifikované varianty 

Neklasifikované varianty (UV) jsou odchylky v normální sekvenci genu, jejíž význam je 

zatím nejasný a závisí na dalším studiu genotypu a fenotypu v dostatečně velké populaci. 

Obtížná se zdá být i diagnostika, protože je neznámá míra patologického dopadu UV pro 

samotného pacienta. Kvůli nejasným projevům se tato odchylka se také někdy nazývá 

varianta nejasného významu (VUS) (Negura et al. 2011, Pagon et al. 1993-2014).     

Nejpočetnější příklady neklasifikovaných variant byly nalezeny v rámci BRCA1 a BRCA2 

genu. Komplexním sekvenováním těchto genů bylo detekováno okolo 1700 alelických 

odchylek zahrnující mutace – frameshift, nonsense (nesmyslné) a splice variants (sestřihové), 

přičemž některé missense (synonymní) mutace byly posouzeny jako benigní (Shattuck-Eidens 

et al. 1997, Lee et al. 2008). Velký počet missense a intronových variant BRCA1 a BRCA2 
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genu zůstává i nadále nezařazených. Zatím je známo přibližně 9 % pacientů jako nosičů 

některé z neklasifikovaných variant (Yarden et al. 2002). Vzhledem k tomu, že pouze 2-3 % 

pacientek s karcinomem prsu nese známou patologickou mutaci v BRCA1 či BRCA2 genu, 

porozumění klinickému dopadu tohoto relativně velkého počtu UV má velký význam pro 

diagnostiku do budoucna nejen pro onkogeny (Wooster et Weber 2003, Lee et al. 2008). 
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7 Vliv kvality zárodečných buněk na vývoj embrya 

Součástí reprodukčních technologií není jen vyhodnocovat embryonální vývoj in vitro, 

protože i dobrá kvalita zárodečních buněk má velký význam pro správnou kultivaci embrya. 

Hodnocení stavu morfologie germinálních buněk ovlivňuje fertilizaci in vitro, raný vývoj 

embryogeneze včetně implantace embrya.  

 

7.1 Oocyt  

Ženské gamety hrají rozhodující roli v určení embryonální způsobilosti pro in vitro fertilizaci. 

Na kvalitu oocytu má vliv nejen jaderný a mitochondriální genom, ale také prostředí 

vaječníku a folikul, jež ovlivňuje translaci a transkripci. K dosažení dobrých výsledků IVF 

napomáhá aplikace ovariálních hormonů ve stimulačním protokolu a selekční procedura, která 

obvykle nastává během vývoje a maturace jednotlivých oocytů. Při selekci schopných oocytů 

může správný stupeň maturace kompenzovat některé morfologické nedostatky zjištěné 

mikroskopicky. To vyjadřuje určitý kompromis především u žen s malou produkcí oocytů o 

nižší morfologické kvalitě (Rienzi et al. 2012).  

Balaban et al. (1998) navrhli hodnocení oocytů podle morfologických kriterií takto: 

 Normální oocyt 

 Oocyt s extracytoplazmatickými abnormalitami – tmavá zona pellucida a velký 

perivitellinní prostor 

 Oocyt s intracytoplazmatickými abnormalitami – tmavá cytoplazma, granulovaná 

cytoplazma, a cytoplazmatické fragmenty 

 Oocyt s tvarovými abnormalitami  

 Oocyt s vícečetnými abnormalitami. 

Stupeň zrání oocytu 

Maturace oocytu zahrnuje dva procesy – zrání jádra a zrání cytoplazmy. Jádro oocytu mění 

svojí strukturu, přičemž jaderná membrána mizí a chromozomy se řadí v ekvatoriální roviny 

(Fan et Sun 2004). Během prvního meiotického dělení vstupuje také první polární tělísko do 
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perivitellinního prostoru. Poté druhé meiotické dělení je ukončeno v metafázi. Tento děj se 

také nazývá maturace jádra oocytu (Sun et Nagai 2003). Jádro a cytoplazma oocytu musí 

maturovat ve stejnou chvíli (Sun et Nagai 2003, Krisher 2004). Pokud cytoplazma je nezralá, 

tzn. není ve správném stádiu maturace, embryonální vývoj po fertilizaci nemůže pokračovat 

normálně (Vassena et al. 2003). 

Oocyt je komplex s mnoha buněčnými organelami, z nichž každá musí být ve vhodném stupni 

pro zrání buňky během ovulace (Trimarchi et Keefe 2006). Některé dysfunkce nebo špatné 

rozmístění komponent v oocytu jako je meiotické vřeteno, kortikální granulocyty nebo 

mitochondrie, mohou snížit životaschopnost oocytu (Sun et al. 2001, Coticchio et al. 2004).  

Velikost a tvar oocytu 

Velikost oocytu se může podstatně měnit, ale nesouvisí s oplozením či kvalitou vývoje 

embrya (Romäo et al. 2010). Nicméně situace je odlišná u oocytu, který vykazuje 

dvojnásobnou velikost (200 µm) a je tetraploidní před meiotickým dělením (Balakier et al., 

2002, Rosenbusch et al. 2002). Vznik takového oocytu je vysvětlován několika způsoby – 

jaderným, ale ne cytoplazmatickým dělením v oogoniu nebo cytoplazmatickou fúzí dvou 

oogonií. Tento mechanismus vysvětluje dvoujaderný výskyt v oocytu a přispívá ke vzniku 

triploidního nálezu maternálního původu po fertilizaci (Rienzi et al. 2012). 

Esfandiari et al. (2005) a Ebner et al. (2008) poukazují, že oocyty s neobvyklými formami 

tvaru mohou po oplození vést k narození zdravého dítěte. Zmínění autoři také prokázali, že 

tvar oocytu má vliv na svůj vývoj, např. oocyt oválného tvaru má často pomalejší vývoj než 

oocyty s normálním tvarem a velikostí. 

Intracytoplazmatické vlastnosti  

Cytoplazma je klasifikována podle zbarvení, zrnitosti (výskyt velkých či malých granulí, 

homogenní nebo distribuce shluků granulí, umístění ve středu nebo na periferii oocytu) 

(Lasiene et al. 2009).  

Jedna z abnormalit v cytoplazmě oocytu jsou shluky hladkého endoplazmatického retikula 

(smooth endoplasmic retikulum, SER). Studie provedené na embryích derivovaných 
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z oocytů s výskytem SER prokázaly, že taková embrya mají významně horší vývoj (Balaban 

et Urman 2006, Ebner et al. 2006).   

Vakuoly, tekutinou naplněné struktury uvnitř cytoplazmy, se rozdělují podle velikosti. Malé 

vakuoly 5-10 µm v průměru nezpůsobují žádný problém ve vývoji oocytu. Zatímco vakuoly o 

průměru >14 µm jsou asociovány s poruchou fertilizace oocytu a mohou zasahovat i do dělení 

buněk, což má za následek pomalejší vývoj blastocysty (Rienzi et al. 2012).  

 Meiotické dělící vřeténko a první polární tělísko 

Parametry meiotického dělícího vřeténka, jako lokalizace a bod zlomu, jsou často využívány 

k determinaci stavu oocytu, protože mají vliv na správné uspořádání a segregaci chromozómů 

během meiózy. Wang et al. (2001) ve své studii zmiňují, že dvojlomné meiotické vřeteno má 

vyšší vývojový potenciál po fertilizaci in vitro než oocyty bez něj. Jenže nedávná studie 

ukázala, že ačkoliv viditelné meiotické dělící vřeténko během druhé meiózy koreluje 

s fertilizací a kvalitou embrya až do stádia blastocysty, data nebyla schopna demonstrovat 

dostatečnou kvalitu implantace embrya (Petersen et al. 2009).     

Battaglia et al. (1996) zase posuzovali oocyty s abnormálně umístěnými mikrotubuly 

v meiotickém vřeténku projevující se spíše u žen s vyšším věkem (40 let a více). V tomto 

procesu, posunutím jednoho nebo více chromozómů z metafázní destičky v průběhu druhého 

meiotického dělení, může přispět k vytvoření chromozomální aneuploidie v embryonálních 

buňkách.  

 Vztah mezi stupněm odchylek meiotického vřeténka a lokalizací prvního polárního tělíska 

může hrát také roli v klinických výsledcích. Ačkoliv Rama Raju et al. (2007) prezentovali, že 

žádná souvislost mezi posunutím PBI s ohledem na pozici vřeténka nemá vliv na fertilizaci 

oocytu a kvalitu embryí, Rienzi et al. (2003) prokázali zhoršenou fertilizaci při posunutí 

meiotického vřeténka o >90 %. Nepatrné vychýlení pozice PBI může být také 

zapříčiněno fyzickým posunutím během laboratorního zpracování. Pokud je vychýlení PBI 

velké z důvodu nepřiměřeného zacházení, mohou být takové změny zapříčinit ireverzibilní 

poškození ve struktuře oocytu.  

První polární tělísko signalizuje na postovulační stáří oocytu. Některá morfologická kritéria 

prvního polárního tělíska jako tvar (kulatý nebo elipsovitý), velikost (velký nebo malý), 
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povrch (hladký nebo hrubý) a celitost (neporušený nebo fragmentovaný) mohou predikovat 

kvalitu oocytu (Ebner et al. 2000, 2002). Přesto se o vlivu morfologie PBI na vývoj oocytu 

stále debatuje, neporušené PBI podporuje vyšší míru implantace embrya, pravděpodobně 

kvůli signálu formovat blastocystu (Ebner et al. 1999, 2002). 

Extracytoplazmatické vlastnosti 

Bertrand et al. (1995) sledovali zona pellucida (ZP) a vliv její tloušťky na průnik spermie do 

oocytu během oplodnění. Oocyty se ZP silnou <22 µm se daly oplodnit in vitro jednodušeji. 

Tento indikátor by mohl ulehčit práci embryologům při výběrů vhodných oocytů pro 

intracytoplazmatickou injekci u infertilních párů.   

Nepravidelné změny v tloušťce nebo úplná absence ZP u oocytů se vyskytuje jen velmi 

zřídka. Další změny mohou nastat v trojrozměrné struktuře ZP, které se jeví jako zdvojení 

vnitřní vrstvy ZP nebo trhliny ve vrstvách vytvářející další prostor pod ZP (Rienzi et al. 

2012).  

Málokdy dva oocyty participují v jednom folikulárním komplexu. Oocyt je obvykle obklopen 

ZP, zatímco ZP mezi dvěma oocyty v jednom folikulárním komplexu není zdvojená, ale je 

sdílena jedna společná. Oba spojené oocyty dozrávají různě a Rosenbusch et Hancke (2012) 

navrhli, že mohou hrát roli v produkci dvojvaječných (dizygotických) dvojčat. Nicméně 

takové těhotenství zatím zaznamenáno nebylo.  

Prostor mezi zona pellucida a plazmatickou membránou je perivitellinní prostor (PP), 

přičemž asi jedna třetina všech oocytů vykazuje jeho abnormální velikost. Malformace 

perivitellinního prostoru negativně koreluje s fertilizací a kvalitou embrya (Xia 1997, Rienzi 

et al. 2008). Někteří autoři indikují, že velký perivitellinní prostor je připisován přezrálému 

oocytu (Mikkelsen et Lindenberg 2001, Miao et al. 2009). Velký perivitellinní prostor může 

také vznikat, jestliže je část cytoplazmy vytlačena dohromady s haploidním souborem 

chromozómů během formujícího se PBI.   

Zrnitost uvnitř perivitellinního prostoru je rovněž asociována s přezrálým oocytem (Miao et 

al. 2009). Většinou se jedná o fragmenty PBI, ale granule zapříčiňující zrnitost mohou mít 

také jiný původ. Oplození, buněčné dělení a kvalita embrya by neměly být ovlivněny 
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přítomností granulí v perivitellinním prostoru. Na implantaci embrya a těhotenství však vliv 

granulí prokázán byl (Hassan-Ali et al. 1998, Farhi et al. 2002).  

Komplex oocytu s folikulárními buňkami 

Folikulární nebo také granulózní buňka je typ podpůrných buněk, které spolu s nezralým 

oocytem vytváří komplex buněk tzv. cumulus-oocyte complex (COC) (obr. 7-1). Množství 

folikulárních buněk na povrchu oocytu je významným faktorem pro určení kvality oocytu, jak 

prokázal výzkum u hovězích oocytů.  Je-li oocyt obklopen více vrstvami folikulních buněk, je 

tím zajištěna jeho vyšší ochrana a lepší vývoj (Blondin et Sirard 1995, Lasiene et al. 2009).  

 
Obr. 7-1: Oocyt s granulózními buňkami (17) 

 

7.2 Spermie 

Kvalita spermií je velmi proměnlivá, protože jejich vývoj závisí na mnoha faktorech. 

Morfologie spermie je indikátorem tělesného zdraví, zejména varlat, které silně reagují na 

fyziologické a environmentální podněty daleko více než jiné orgány v těle. Abnormální 

morfologie spermií je tedy odrazem negativních stresových faktorů bez vlivu na celkový 

zdravotní stav muže. Hodnocení kvality spermií může také přispět k rozhodnutí, zda pomoci 

k oplodnění intracytoplazmatickou injekcí.  

Samozřejmě i genetický faktor ovlivňuje morfologické anomálie spermií. Jednou z dědičných 

abnormalit je globozoospermie, která je charakterizovaná spermiemi s krátkým ocáskem, 
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malou kulatou hlavičkou a akrosomem. Stejně tak mikrocefalie spermií vyznačující se 

ocáskem obtočeným okolo hlavičky spermie (Menkveld et al. 2011).   

 Morfologická variabilita lidských spermií je různorodá. Některé studie prokázaly, že hlen 

v reprodukčních orgánech ženy či povrch ZP může napomáhat v definici vzhledu 

abnormálních spermií a k oplození (Menkveld et al. 1990, Liu et Baker 1992). Fredricsson et 

Björk (1977) sledovali vzorky spermií po umělé inseminaci se vzorky výtěrů z poševní 

sliznice ženy od stejných probandů. Zjistili, že vzorky odebrané ze sekretu děložního čípku 

vykazovaly významně lepší morfologii hlavičky ve srovnání se spermiemi po umělé 

inseminaci, kterým zůstal defektní tvar hlavičky. Vliv na morfologii střední části a bičíku 

spermie se neprojevil.      

Hodnocení morfologie spermie 

Studie pro hodnocení morfologie spermií vycházejí nejčastěji z klasifikace podle Eliassona 

(1971), jehož kriteria následně převzala Světová zdravotnická organizace (World Health 

Organisation, WHO). Eliasson přispěl nejvíce k využití hodnocení morfologie spermií, 

protože jako první kladl důraz na velikost spermií a abnormality klasifikoval podle umístění – 

hlavička, střední část a bičík.     

Hodnocení velikosti hlavičky spermie je první skupina a rozděluje do šesti tříd – příliš velká 

(délka >5,0 µm a šířka >3,0 µm), příliš malá (délka <3,0 µm a šířka <2,0 µm), zužující se 

(délka >5,0 µm a šířka <3,0 µm, nebo délka <5,0 µm a šířka <2,0 µm). Tvar hlavičky by měl 

být co nejvíce podobný oválu. Dále existují speciální třídy pro spermie beztvaré, s dvojitou 

hlavičkou či hlavičkou hruškovitého tvaru. Cytoplazmatické abnormality by měly být 

zahrnuty do hodnocení jen, pokud jsou větší než polovina hlavičky.  

Druhá skupina je zaměřená na hodnocení střední části a obsahuje ty spermie, jejíž střední 

část měří >2 µm. Do třetí skupiny jsou zařazeny spermie s defekty bičíku, je-li zlomený nebo 

stočený, ale ne ohnutý či asymetricky zasazený do přední části hlavičky. 

Menkveld et al. (1990) upřesnili kritéria pro morfologicky normální spermii – oválný tvar 

hlavičky, dobře definovaný akrosom obsahující asi 40-70 % podílu hlavičky. Délka hlavičky 

by měla být 3-5 µm a šířka 2-3 µm. Hlavička, střední část nebo bičík by neměly vykazovat 

žádné abnormality. Střední část má být osově připojena ≤1 µm na šířku. Podíl 
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cytoplazmatických reziduí menší než polovina hlavičky může být přítomen. Bičík musí být 

jednotný, mírně tenčí a dlouhý přibližně 45 µm.  

Velikost a tvar spermie 

Poland et al. (1986) prezentovali, že spermie s malou hlavičkou je nejčastěji vyskytující se 

abnormalitou s nejhorší prognózou. Spermie s morfologicky malou hlavičkou mají 

abnormálně vyvinutý akrosom, což způsobí  nízkou vitalitu spermie. Navíc takové spermie 

nejsou schopny podstoupit akrosomovou reakci s oocytem ani po ICSI. Dokonce jsou 

případy, že pokud jsou v ejakulátu přítomny sice velké spermie, ale s malým akrosomem (asi 

<30 % hlavičky normální spermie), prognóza pro takového pacienta je velmi špatná 

(Menkveld et al. 2003). Gandini et al. (2000) našli pozitivní korelaci u spermií s malou 

hlavičkou a vysokým stupněm fragmentované DNA. 

Velké spermie či spermie s velkou hlavičkou jsou výsledkem některé z příčin genetických, 

chromozomálních či jiných DNA aberací. Právě spermie s disomií je 

charakterizována vážnými abnormalitami jako obrovská hlavička a mnoho bičíků. Takové 

spermie byly pozorovány v ejakulátu u pacientů s nízkou mírou fertilizace, přičemž 

těhotenství u těchto párů bylo potvrzeno v 9,1 % ve srovnání se 40 % kontrolní skupiny, která 

nevykazovala žádné morfologické defekty spermií. Nízká fertilizace je dosažena alespoň 

pomocí ICSI. Hlavní příčinou abnormality je vysoká incidence chromozomálních aberací 

kvůli nedostatečné DNA integritě nebo špatnému uspořádání (Chelli et al. 2010). Bianchi et 

al. (1996) uvedli, že >75 % spermií s velkou hlavičkou prokázalo špatné uspořádání DNA a 

tím i nižší schonost oplodnění. 

Spermie s protaženým tvarem jsou charakterizovány jako zúžující se nebo úzká hlavička, 

ale byla prokázána i prodloužená forma hruškovité hlavičky (Eliasson 1975, 1981). Tyto 

spermie jsou spojeny s narušenou strukturou DNA v jádře. Zvyšující délka hlavičky vyplývá 

z abnormálně prodlouženého jádra, které prezentuje určitou membránu mezi vnitřní a vnější 

vrstvou jaderného obalu. Anomálie jádra spermie je také asociována s abnormalitami krčku 

spermie, výskytem cytoplazmatických reziduí a zhoršenou kondenzací chromatinu 

dohromady se zvýšenou frekvencí chromozomálních aneuploidií (Prisant et al. 2007). Rovněž 

nižší schopnost fertilizace byla pozorována u mužů s výskytem tohoto typu spermií (Osawa et 

al. 1996).     
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Spermie s prodlouženou hruškovitou hlavičkou mají normální či mírně zvětšený tvar 

akrosomu. Postakrosomální oblast se ukazuje velmi zvětšená a prudce zužující 

k posteriornímu konci, který pokračuje až ke střední části spermie. Eliasson (1981) upozornil, 

že se jedná o velmi významnou skupinu v morfologii spermií, protože tento defekt nemusí 

úplně souviset s neschopností fertilizace. Rosso et al. (2002) publikovali vyšší incidenci 

těchto spermií u mužů bez poruchy fertilizace ve srovnání s jinými morfologickými 

abnormalitami, zejména se zlomeným krčkem, cytolazmatickými rezidui, stočeným bičíkem, 

spermiemi bez hlavičky a menším akrosomem.  

Pohyblivost spermií 

Pohyblivost spermií je charakterizována jako schopnost fertilizace zahrnující průchod spermie 

přes granulózní buňky a ZP oocytu. Nejnižší pohyblivost spermie byla zaznamenána při 

dosažení průchodu vejcovodu během oplození, protože musí zdolávat epitel v ženských 

pohlavních orgánech. Naopak hyperaktivace a maximální motilita spermií nastává během 

ovulace. 

WHO určila 50% míru pohyblivosti spermií, nicméně s pohyblivostí spermií je spojen i 

parametr vitality s dolní hranicí 60 % živých spermií, např. pokud v ejakulátu je celkové 

množství 20 miliónů spermií na mililitr. Podle WHO k dostatečnému počtu normálních 

spermií u pacienta stačí 8 miliónů na mililitr viabilních spermií s dobrou pohyblivostí.  

Hodnocení motility spermií je klasifikováno do čtyř stupňů podle rychlosti: 

 Stupeň A (motilita IV) – progresivní pohyb o rychlosti ≥25 µm/s ve 37 °C a           

≥20 µm/s ve 20 °C, směr pohybu je lineární. 

 Stupeň B (motilita III) – pomalý progresivní pohyb, směr pohybu je nelineární. 

 Stupeň C (motilita II) – neprogresivní pohyb o rychlosti <5 µm/s, spermie se 

nepohybují vpřed, přestože se pohybují bičíky. 

 Stupeň D (motilita I) – spermie nevykazují žádný pohyb (World Health Organization 

2005).   
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Analýza spermatu 

Sperma (ejakulát) je směs spermií uvolněných v sekretu z varlat a nadvarlat, které je v čase 

ejakulace dále smíseno se sekretem z prostaty, semenných váčků a bulbouretálních žláz. 

Konečná konzistence je viskózní tekutina.  

Analýza ejakulátu hodnotí charakteristiky spermatu jako celku a spermií v něm obsažených. 

Neumožní však stanovit kvalitu všech ejakulovaných spermií, ale jen část vedoucí k fertilizaci 

in vitro.  

V závislosti na způsobu měření může být hodnoceno mnoho parametrů ejakulátu, jenže 

soubor technik a způsob měření musí být zvolen tak, aby splňoval kriteria daná WHO. 

Nesprávné měření či porušení WHO požadavků může ovlivnit celkový výsledek. Nejběžněji 

jsou v analýze spermatu hodnoceny parametry jako počet spermií, pohyblivost, morfologie, 

objem a pH. 

Objem analyzovaného vzorku spermatu by měl být v rozmezí 1-6,5 ml, podle WHO je 

nejnižší retenční hodnota objemu 1,5 ml (Cooper et al. 2010).    

Rozsah pH ejakulovaného sekretu by měl být od 7,2 do 7,8 podle WHO. Hodnoty mimo 

uvedený rozsah jsou škodlivé pro spermie. Kyselý ejakulát může poukázat na nefunkčnost 

jednoho nebo obou semenných váčků. Zásadité hodnoty mohou znamenat infekci (18).   

Optimální počet spermií v ejakulátu se udává na mililitr. V roce 2010 uveřejnila WHO za 

optimální hodnotu 15 miliónů spermií. Průměrný počet spermií je dnes 20-40 milionů na 

mililitr v západním světě, ale hodnota se postupně ročně o 1-2 % snižuje (Cooper et al. 2010).  

Výskyt leukocytů, přesahující 1x106/ ml, v ejakulátu může asociovat infekci vylučovací či 

pohlavní soustavy a špatnou kvalitu spermatu (Wolff et al. 1993). Nicméně úplná absence 

bílých krvinek nevylučuje možnost nedetekovaného zánětu (World Health Organization 

2005). 

Výskyt nezralých germinálních buněk či expandovaných epiteliálních buněk ve spermatu 

obvykle indikuje poruchu spermatogeneze. Naopak nadměrný úbytek nezralých mužských 

gamet je následkem poškození funkce Sertoliho buněk a semenotvorných tubulů, tzv. 
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hypospermatogeneze, to je asociováno se sníženým úspěchem in vitro fertilizace (Tomlipson 

et al. 1992). 

Nomenklatura abnormalit spermatu  

Eliasson et al. (1970) vytvořil slovní nomenklaturu pro variabilitu odchylek spermatu, 

přičemž odchylky se mohou navzájem prolínat (např. oligoasthenoteratozoospermie): 

 Aspermie – nepřítomnost spermatu 

 Azoospermie – absence spermií v ejakulátu 

 Hypospermie – nízký objem spermatu, pod 1,5 ml 

 Oligozoospermie – nízký počet spermií v ejakulátu, pod 15 miliónů v mililitru 

spermií 

 Asthenozoospermie – nepohyblivost spermií   

 Teratozoospermie – spermie s více morfologických vadami v ejakulátu (např. 

globozoospermie) 

 Necrozoospermie – mrtvé spermie v ejakulátu  

 Leucospermie – vysoká hladina bílých krvinek v ejakulátu. 

 

7.3 Zygota 

Kvalita gamet je podstatným indikátorem pro základ správné morfologie zygoty. Navíc 

nedávné studie pro selekci embryí doporučily morfologické stanovení zygoty, kde hodnocení 

morfologie a počet pronukleů hraje důležitou roli jako ukazatel konstituce gamet, tak i v 

prognóze způsobilosti embrya (Papale et al. 2012).  

Z tohoto důvodu byly navrženy tři kategorie pro hodnocení morfologie zygoty z hlediska 

pronukleů: 

 Skupina 1 – symetrická zygota se dvěma PN stejné velikosti, PN vyrovnány vedle 

sebe a spojeny. 

 Skupina 2 – asymetrická zygota se dvěma PN stejné velikosti, PN lokalizované 

periferně od sebe. 
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 Skupina 3 – abnormální zygota s jedním jaderným prekurzorem či jeho absencí.    

Stanovení fertilizace 

Interakce mezi spermií a oocytem vede postupně k fertilizaci a formování zygoty. Tyto 

události zahrnují průnik spermie, fúze spermie s oocytem a aktivaci oocytu, vývoj mužského a 

ženského pronukleu (PN) a postupnou migraci pronukleů do centra oocytu. 

Normální fertilizace je stanovena přítomností dvou centrálně vedle sebe umístěných 

pronukleů s přesně definovanou membránou a dvěma polárními tělísky 18 h po inseminaci či 

ICSI. Takto vzniká 2PN zygota.  

Incidence jednoho PN v zygotě je okolo 1 % případů po IVF a může způsobit partenogenezi 

(vývoj neoplodněného vajíčka). Plachot (2000) studoval důvod vzniku 1PN zygoty a 

chromozomálním analýzou zjistil haploidní stav u poloviny sledovaných zygot. V některých 

případech bylo jen jedno polární tělísko vytlačeno do perivitellinního prostoru.  

Přítomnost 1PN může být také výsledkem špatné fertilizace s asynchronním utvářením a fúzí 

pronukleů. V takových oocytech se sice mohou vyskytovat dvě sady chromozomů a dvě 

polární tělíska, nicméně u takto vzniklých embryí je vyšší riziko chromozomální aneuploidie 

ve srovnání s embryi derivovaných z 2PN oocytů (Yan et al. 2010).   

U 5 % oplodněných oocytů díky IVF se nacházejí tři pronukley. Nejpravděpodobnější způsob 

vzniku 3PN zygot je průnik dvou spermií do oocytu s neschopností oocytu spustit ochranné 

prostředky proti polyspermii. Druhé polární tělísko je normálně vytlačeno do perivitellinního 

prostoru a rýhování časem pokračuje. Výskyt více pronukleů může být rovněž způsoben 

chybným vytlačením druhého polárního tělíska, špatnou cytokinezí či průnikem spermie se 

dvěma jádry do oocytu (Papale et al. 2012).  

Velikost pronukleů 

Normální velikost pronukleu je stanovena jako nárůst přibližně o dvojnásobek původní 

velikosti za 18 h po fertilizaci (Payne et al. 1997). Mužský i ženský pronukleus se zdají mít 

podobnou velikost, nicméně ženský PN je poněkud menší a je lokalizován poblíž druhého 

polárního tělíska. Velikost mužského pronukleu závisí na dvou faktorech – stavu chromatinu 
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v jádře spermie a kapacitě oocytu navozující dekondenzaci DNA pomocí zvýšené hladiny 

glutationu.  

Přítomnost pronukleů o menší velikosti než normální může být indikátorem pro opožděnou 

fertilizaci, nezralým oocytem či defektními gametami. Přesto následný vývoj zygoty nemusí 

způsobit žádné následky pro vývoj embrya (Papale et al. 2012).  

Současně abnormální velikost (>4 µm) pronukleů, přítomností fragmentů či dalších 

mikronukleů koreluje s nedostatečným vývojem a chromozomální aneuploidií (Nagy et al. 

2003, Scott et al. 2007). Dysmorfie zygoty také souvisí s výskytem shluků hladkého 

endoplazmatického retikula (Otsuki et al. 2004, Ebner et al. 2008). 

Pozice pronukleů a buněčné dělení 

Průnikem spermie do oocytu se aktivuje proces, ve kterém osa pronukleů a druhých polárních 

tělísek má vliv na dokončení prvního buněčného dělení embrya. Když jsou oba pronukley 

spojeny, chromatin obou pronukleů začíná polarizovat a dochází k rotaci mužského PN k 

ženskému PN (Van Blerkom et al. 1997). Tímto způsobem je podélná osa pronukleů souběžně 

s rovinou polárních tělisek (obr. 7-2), přičemž pozice druhého polárního tělíska následně 

určuje rovinu prvního rýhování zygoty (obr. 7-3) (Papale et al. 2012). 

           
Obr. 7-2: Podélná osa pronukleů (Papale et al. 2012) Obr. 7-3: Osa pronukleů není souběžná s  

         rovinou polárních tělísek (Papale et al. 2012) 

 

Správnou kontrolu nad kontaktem pronukleů a formaci polárních tělísek udávají mikrotubuly, 

které jsou hvězdicově uspořádány z centrozomu spermie. Rotace pronukleů během buněčného 

dělení prokazuje distribuci mitochondrií a uspořádání chromatinu, nutných pro správný vývoj 

(Papale et al. 2012).    
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Chromozomy seřazené do ekvatoriální roviny jsou spojeny s centrozomy na pólech pomocí 

mikrotubulů, vytvářejí tak mitotické vřeténko, během něhož se rozpadá jaderná membrána. 

Struktura mitotického vřeténka slouží jako potvrzení pro bipolarizaci a kontrolu buněčného 

dělení.  

Jestliže jsou srovnány pronukley chybně vedle sebe, způsobí to neuspořádanost polárních 

tělísek a celkově nesprávný vývoj zygoty. Velká vzdálenost mezi polárními tělísky může 

vzniknout kvůli vysokému stupni neuspořádanosti cytoplazmy, která navíc usnadní špatnou 

orientaci obou pronukleů (Garello et al. 1999). 

Umístění spojených pronukleů by měla být ve středu oplozeného oocytu. Pokud se pronukley 

vyskytují na periferii zygoty, zapříčiní to abnormální morfologii, rýhování a zastavení vývoje 

zygoty (Papale et al. 2012).    

Jaderné prekurzory a vznik jadérek 

Jadérka v rámci pronukleu jsou tvořena jadernými prekurzory (nuclear precurzor bodies, 

NPB). Jaderné prekurzory jsou specifické tím, že jsou místem syntézy pre-rRNA, což je jedna 

z nejčasnějších transkripčních aktivit v oplozeném oocytu. Produkce rRNA je nutná pro 

syntézu proteinů v okamžiku, kdy se genom embrya stává plně aktivním. Jaderné prekurzory 

jsou napojeny ke chromatinu a kondenzují do jadérek, stejně jako chromatin kondenzuje do 

meiotického vřeténka. Přítomnost malých a roztroušených jadérek uvnitř pronukleu může 

indikovat, že kondenzace chromatinu nenastala a že vývoj embrya byl opožděn kvůli 

pomalému jadernému a cytoplazmatickému zrání (Scott et al. 2000). Jaderné prekurzory mění 

svůj počet, velikost a distribuci, posléze mizí krátce před iniciací prvního rýhování. 

Morfologie jaderných prekurzorů je ovlivněna věkem pacientů a jsou také zřejmé rozdíly 

morfologie mezi zygotami derivovaných po IVF a ICSI. Asymetrie jaderných prekurzorů 

může vést k abnormálnímu vývoji se zvýšenou fragmentací a špatným rýhováním zygoty 

(Scott 2003, Papale et al. 2012).   

Lidské buňky mají od dvou do sedmi jadérek na buněčné jádro a jejich počet zůstává stejný i 

v dceřiných buňkách po mitotickém dělení. Jadérka se objevují a mizí v závislosti na fázích 

buněčného cyklu – nejvíce jich je během G1 fáze, následně fúzují a v S1 fázi je výskyt 

jednoho či dvou na jádro. Ideální oocyty se prezentují symetrií v počtu a velikosti jaderných 
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prekurzorů, které jsou seřazeny do mezi dva pronukley ve fázi 2PN zygoty. Přítomnost 

malých, roztroušených a nestejně velkých jaderných prekurzorů indikuje funkční defekty 

jadérek související se sníženou nebo neefektivní syntézou rRNA. Rozsah selhání možná 

závisí na stupni asynchronizace a množství defektních jadérek, zároveň výsledkem může být 

zygota s chromozomální aberací (Papale et al. 2012). 

Stanovení morfologie cytoplazmy 

Stanovení cytoplazmatických anomálií v zygotě je v podstatě stejné, jak hodnotit způsobilost 

oocytu k oplodnění. Van Blerkom et Henry (1992) prokázali, že defektní znaky u půlky 

studovaných oocytů (jako např. shluky organel) vedly k abnormalitám i u zygoty.  

Cytoplazmatická disorganizace může být asociována s nižším intracytoplazmatickým pH, 

nesprávným obsahem adenosintrifosfátu (ATP) (Van Blerkom 1997) či přítomností vakuol. U 

výskytu malých vakuol je nutné zjistit, zda se neobjeví s dalšími morfologickými anomáliemi. 

Větší hrozbu přináší velké vakuoly a přítomnost SER.  

 

7.4 Embryo  

Kvalita embryí produkována po IVF je velmi různá. Mnoho embryí obsahuje buněčné 

fragmenty, blastomery nestejné velikosti, nebo vykazují pomalý čas buněčného dělení. 

Selekce životaschopných embryí pro nitroděložní transfer je považována za důležitý faktor 

pro základ těhotenství. Předpokládá se, že celková morfologie a stupeň rýhování vykazuje 

potenciál embrya pro pokračující růst a implantaci (Veeck 1999). 

Erenus et al. (1991) popsali tři stupně hodnotící morfologii embrya. Stupeň 1 representoval 

stejně velké blastomery a žádnou buněčnou fragmentaci uvnitř embrya. Stupeň 2 zahrnoval 

embrya s nestejně velkými blastomerami a ve stupni 3 byla navíc obsažena cytoplazmatická 

fragmentace. V roce 1992 Steer et al. rozšířili morfologické hodnocení embryí ze tří na čtyři 

stupně. Tyto systémy nebyly však dostatečně specifické pro hodnocení a neurčovaly přesnou 

míru buněčné fragmentace uvnitř embrya. Z tohoto důvodu se v dnešní době ve většině 

embryologických laboratoří hodnotí embrya především z hlediska vývojového stupně.  
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7.4.1 Embryo ve stádiu rýhování 

Zygota dělí mitózou na množství dceřiných blastomer, ale téměř nezvětšuje svůj objem. 

Embryo ve stádiu rýhování je období od 2-buněčného stádia ke kompaktní morule.  

Klasifikační systém morfologických rysů dělícího se embrya je založen na hodnocení počtu 

blastomer, stupni fragmentace, symetrii blastomer, přítomnosti buněčných jader a stavu 

kompaktnosti.     

Počet buněk a načasování buněčného dělení  

Množství blastomer je využíváno jako hlavní charakteristika s vysokou prediktivní hodnotou 

pro určení stádia embrya (Van Royen et al. 1999, Alikani et al. 2000, Fish et al. 2001). Dobrá 

kvalita embryí musí vykazovat vhodnou kinetiku a synchronizaci v dělení. U normálně 

vyvíjejícího se embrya musí buněčné dělení probíhat každých 18-20 hodin. Embrya dělící se 

buď příliš pomalu, nebo příliš rychle mohou mít metabolické či chromozomální defekty 

(Leese 2002, Munné 2006, Magli et al. 2007, Prados et al. 2012).  Nedávné studie uvádí, že 

nejen načasování buněčného dělení, ale také doba mezi každým buněčným dělením je 

důležitá. Jestliže se blastomery dělí v přesné synchronizaci za vzniku sudého počtu buněk, je 

v pořádku. Nicméně, bylo pozorováno i asynchronní dělení buněk za vzniku lichého počtu 

buněk (Wong et al. 2010, Meseguer et al. 2011). Čas inseminace musí být také přesně 

zaznamenán pro správné hodnocení kinetiky buněčného dělení (Scott et al. 2007, Prados et al. 

2012).  

Po inseminaci oocytu byl určen přesný časový plán, kdy by mělo docházet k rýhování 

embrya: 1. den – 2 buňky (26±1h), 2. den – 4 buňky (44±1h) a 3. den – 8 buněk (68±1h). 

Předčasné rýhování, první mitóza probíhající před uplynutím 26 hodin, koreluje s dobrou 

kvalitou embryí a vývojem blastocyst (Fenwick et al. 2002). Několik studií dále ukázalo, že 

transfer 3-denního embrya má vliv k vyšší pravděpodobnosti implantace než embrya s nižším 

vývojovým stupněm (Racowsky et al. 2011, Prados et al. 2012). 

Z toho také vyplývá korelace množství buněk na stupeň vývoje embrya s rizikem 

chromozomálních abnormalit. Finn et al. (2010) prezentovali, že vyšší riziko 

chromozomálních odchylky je u vývojově starších embryí se sedmi až devíti blastomerami ve 

srovnání s embryi o šesti či méně buňkách. 
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V počátečních fázích vývoje se embryo odlišuje počtem blastomer: 

 Stádium M1 – embryo staré 2-3 dny po oplození skládající se ze dvou až čtyř 

blastomer. 

 Stádium M2 – embryo staré 3-4 dny po oplození skládající se z osmi až dvanácti 

blastomer. 

 Stádium M3 – embryo staré 4-5 dní po oplození skládající se z dvanácti až šestnácti 

blastomer (Veeck 1999). 

Cytoplazmatická fragmentace 

Velmi často během mitózy embrya vznikají bezjaderné fragmenty blastomerického původu 

obklopené cytoplazmatickou membránou (Antczak et Van Blerkom 1999). Velikost a 

distribuce fragmentů je variabilní (Alikani et al. 1999). Van Blerkom  et al. (2001) prokázali, 

že existují dva typy fragmentů – stabilní fragmenty lehce oddělitelné od blastomer a pseudo-

fragmenty detekovatelné pouze během buněčného dělení, ale ne v pozdějších stádiích vývoje 

embrya. Stupeň fragmentace je nejčastěji vyjádřen procentuálním zastoupením v celkovém 

obsahu cytoplazmy a je definován jako slabý (<10 %), mírný (10-25 %) a vysoký (>25 %) 

(Prados et al. 2012). Množství fragmentů se také využívá k predikci implantačního potenciálu 

embrya (Ebner et al. 2001, Munné 2006). Vysoký stupeň fragmentace má negativní vliv na 

implantaci, zatímco přítomnost malého množství fragmentů má možná pozitivní vliv (Alikani 

et al. 1999). 

Zvýšená fragmentace má rovněž za následek inhibovat utváření blastocysty a může ovlivnit 

umístění buněk během diferenciace (Hardy et al. 2003). Stejně jako embrya s výskytem 

stabilní fragmentace jsou pravděpodobně méně viabilní (Prados et al. 2012).   

Prostorová distribuce fragmentů v perivitellinním prostoru může být rozptýlená nebo 

koncentrovaná. Rozptýlená distribuce fragmentů souvisí s chromozomálními abnormalitami 

(Magli et al. 2007).  

Poměr velikosti blastomer 

Mitóza blastomery by měla produkovat dvě stejně velké dceřiné buňky. V případě, že je 

dělení asymetrické, jedna z dceřiných buněk zdědí méně než polovinu obsahu cytoplazmy 
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původní blastomery. To se také projeví v poměru velikosti dvou vzniklých blastomer. Když 

jsou dále blastomery blízko sebe, způsobí to změnu dělící osy v nesprávnou orientaci 

rýhování, může to souviset i se změnou polarity embrya (Edwards et Hansis 2005, Prados et 

al. 2012). 

Velikost jednotlivých blastomer závisí na obou rýhováních embrya a rovnoměrnosti 

buněčného dělení. Blastomery 2-, 4- a 8-buněčného embrya by měly mít stejnou velikost a 

naopak blastomery embrya s jiným než zmíněným počtem buněk by měly vykazovat odlišnou 

velikost a asynchronní buněčné dělení (tab. 7-1).  

Stádium 

embrya 
Stejná velikost blastomer Nestejná velikost blastomer 

3-buněčné 

                

4-buněčné 

                    

5-buněčné 

                     

6-buněčné 

            

7-buněčné 

          

8-buněčné 

                            

Tab. 7-1: Poměr velikostí blastomer vzniklých symetrickým (označené zeleně) a asymetrickým rýhováním 

(označené zelenkavě) během jednotlivých stádií embrya (upraveno z Prados et al. 2012)  
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Hodnocení na základě výskytu buněčné hmoty a velikosti blastomer – stupeň 

cytoplazmatické fragmentace a uniformita embrya:  

 Stupeň 1 – embryo obsahuje stejně velké blastomery a žádnou cytoplazmatickou 

fragmentaci. 

 Stupeň 2 – embryo obsahuje stejně velké blastomery s menší cytoplazmatickou 

fragmentací pokrývající ≤10 % plochy embrya. 

 Stupeň 3 – embryo obsahuje rozdílně velké blastomery a variabilní fragmentaci 

zhruba 11-25 % plochy embrya. 

 Stupeň 4 – embryo obsahuje velké i malé blastomery a viditelnou cytoplazmatickou 

fragmentaci pokrývající 26-50 % plochy embrya. 

 Stupeň 5 – embryo obsahuje jen málo blastomer různé velikosti a velké množství 

cytoplazmatické fragmentace pokrývající ≥50 % plochy embrya (Veeck 1999). 

Prostorové uspořádaní buněk během dělení 

První rýhování zygoty v embryu je meridionální a dává vznik dvěma identickým dceřiným 

blastomerám. Během druhého buněčného dělení se jedna z blastomer dělí ekvatoriálně, 

zatímco druhá opět vytvoří meridionální rozdělení (obr. 7-4). Výsledkem je embryo 

obsahující čtyři buňky. Toto rýhování embrya vede k typickému pyramidovému nebo 

uspořádání do čtyřstěnu tří blastomer a jedné blastomery, lokalizované na druhé straně od 

polárního tělíska (Edwards et Hansis 2005). 

 
Obr. 7-4: Diagram dělení buněk ve druhém meiotickém dělení, kdy jedna buňka se dělí ekvatoriálně a jedna se 

dělí meridionálně, vznikající čtyři dceřiné buňky s odlišnou polaritou (Prados et al. 2012) 
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Některé uspořádání buněk v embryu je zapříčiněno již původním tvarem oocytu. Prados et al. 

(2012) poukázali na rýhování buněk u embrya pocházejícího z elipsovitého oocytu. Průběh 

prostorové distribuce buněk během rýhování nebyl objasněn, nicméně tvar embrya zůstal 

oválný stejně jako původní oocyt. 

Mnohojadernost 

Mnohojadernost je definována jako přítomnost více než jednoho jádra v jedné blastomeře 

embrya a je asociována s genetickou poruchou, špatným rýhováním a nízkým implantačním 

potenciálem (Hardarson et al. 2001, Meriano et al. 2004,  Moriwaki et al. 2004, Prados et al. 

2012). Ideálním stavem embrya je, pokud se v každé blastomeře nachází pouze jedno jádro.  

Přítomnost či absence samotného jádra v blastomeře se stanovuje už v raných stádiích 

embrya, protože u 3-denního embrya může být hodnocení komplikováno menší velikostí 

buněk a větším počtem buněk (Van Royen et al. 2003). Vizualizace čtyř blastomer každé 

s vlastním jádrem se u 4-buněčného embrya přisuzuje vyšší implantační podíl než 

v případech, kde žádná, dvě nebo tři blastomery s jedním jádrem byly viditelné (Saldeen et 

Sundström 2005). 

Mnohojadernost může být rozdělena na bijadernost (dvě jádra na jednu buňku) a 

multijadernost (více než dvě jádra na jednu buňku), přičemž tyto dva stavy mají 

pravděpodobně odlišný původ (Prados et al. 2012). Hardanson et al. (2001) navrhli, že je 

mnohojadernost více frekventovaná u blastomer pocházejících z embryí s nerovnoměrným 

rýhováním.  

Cytoplazmatické anomálie  

Cytoplazma blastomer je obvykle bledá a jasná s rozptýlenými granulemi. Může být i hodně 

tmavá, což je zapříčiněno centralizovanou zrnitostí a absencí organel. Veeck (1999) navrhl, 

že by embrya s takto vypadající cytoplazmou neměla být transferována a měla by být určena 

k degeneraci. Podobně je to i s embryi se střídavými oblastmi zrnitosti a jasnými zónami 

(Prados et al. 2012).  

Jamky mají velikost přibližně 1,5 µm a jsou viditelné na povrchu cytoplazmy (Bigger et 

Racowksy 2002). Ačkoliv jsou cytoplazmatické jamky asociovány s formováním blastocysty, 
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nemají žádnou prognostickou hodnotu na kvalitu embrya (Rienzi et al. 2003) ani na 

těhotenství (Desai et al. 2000). Některé studie ale prokázaly, že kultivační média mohou 

navodit zvýšenou tvorbu cytoplazmatických jamek, které v extrémních případech mají za 

následek ztráty gestačního váčku (Bigger et Racowksy 2002, Ebner et al. 2005a).   

Cytoplazmatická vakuolizace je pravděpodobně způsobena cytoplazmatickými dimorfismy. 

Vakuoly jsou váčky tekutiny, shodné s tekutinou obsaženou v perivitellinním prostoru, 

ohraničené buněčnou membránou (Van Blerkom 1990). Zatímco výskyt vakuol byl studován 

a popisován u lidských oocytů, role ve vývoji embryí není zatím zcela jasná. Ebner et al. 

(2005b) zmínili, že by míra výskytu vakuol mohla mít vliv na kompaktaci buněk v embryu. 

Vznik několika málo vakuol ve vývoji embrya nevadí, ale značná vakuolizace může mít 

škodlivé účinky, hlavně v prostorovém uspořádání embrya (Prados et al. 2012).  

Kompaktace 

Po třetím rýhování blastomer je kompaktace spojena s aktivací embryonálního genomu, při 

němž dochází k expresi glykoproteinu E-kadherinu, a na povrchu blastomer se zvyšuje jejich 

adheze. Po dosažení 8-buněčného stádia embrya se blastomery začínají zbavovat kulovitého 

tvaru a oplošťují se. Proces kompaktace pokračuje i během dalších buněčných dělení dokud 

hranice mezi buňkami jsou stěží detekovalné (Veeck 1999). Jestliže je některá blastomera 

z procesu vyloučena, embryo může snížit potenciál stát se normální blastocystou (Tao et al. 

2002).  

Zahájení kompaktace bylo pozorováno i u embryí před dosažením 8-buněčného stádia. 

Zatímco u embryí s více než deseti blastomerami, u kterých by proces kompaktace viditelný 

nebyl, je neobvyklé (Prados et al. 2012). Studie od Skiadas et al. (2006) ukázala, že časně 

kompaktovaná embrya s dobrým vývojem mají vyšší implantační potenciál.   

Tao et al. (2002) navrhli možný klasifikační systém pro kompaktaci – proporce blastomer 

podstupujících proces a morfologie kompaktovaného embrya.  

Lidské embryo ve třetím až čtvrtém dni vývoje se jeví jako nerozeznatelná masa buněk. 

Vzniká morula, která je složena z 8-32 blastomer (Tao et al. 2002).  
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7.4.2 Blastocysta 

Množství buněk, které vytváří blastocystu, se může značně měnit v rozmezí 24-322 

(Hardarson et al. 2003) v závislosti na typu vývoje – in vivo a in vitro. Blastocysta se začíná 

formovat mezi čtvrtým a pátým dnem vývoje embrya. Uvnitř blastocysty se zvyšuje podíl 

kapaliny a počet buněk. Kombinace těchto dvou kriterií způsobuje progresivní zvětšení 

blastocysty a jejího blastocelu s následným ztenčením ZP. Poté blastocysta uvolní ZP 

procesem zvaným hatching. 

Vzácným nálezem u blastocysty je vznik dvou a více míst pro hatching (Fong et al. 2001).  

Bylo navrženo, že to může být zapříčiněno narušením ZP mikroinjekční pipetou (Fong et al. 

1997). Hatching ve více než jednom místě ZP, nadto když jeden z otvorů je velmi malý, může 

způsobit chytání blastocysty uvnitř ZP z důvodu tlaku vyvíjecího se v celé blastocelové dutině 

a nekoncentrovaného na jedno porušené místo (Hardarson et al. 2012).    

Hodnocení blastocysty bylo poprvé představeno ve studii Gardner et Schoolcraft v roce 1999 

a následně bylo přijato do mnoha IVF laboratoří na celém světě. Ačkoliv tento systém 

nezahrnuje všechny aspekty morfologie blastocysty, zejména morfologické odchylky, je 

užitečný v klasifikaci stupně expanze blastocysty a formování vnitřní buněčné masy (ICM) s 

trofoektodermem (TE). Stupně expanze blastocysty byly ukázány v několika odborných 

studiích a prokazuje se, že by mohly být důležitým ukazatelem kvalitní implantace embrya. 

Morfologické hodnocení vývoje embrya z hlediska stupně expanze blastocysty: 

 Stupeň 1 (raná blastocysta) – blastocel má menší podíl než polovina embrya. 

 Stupeň 2 (blastocysta) – blastocel je poloviční nebo má větší podíl než polovina 

embrya. 

 Stupeň 3 (plná blastocysta) – blastocel vyplňuje celý obsah embrya. 

 Stupeň 4 (expandující blastocysta) – blastocel se rozpíná a jeho podíl je vyšší než 

rané embryo, ZP se ztenčuje. 

 Stupeň 5 (líhnoucí blastocysta) – blastocel je větší než původní velikost embrya a 

trofoektoderm proniká ven z prasklé ZP (obr. 7-5). 

 Stupeň 6 (vylíhlá blastocysta) – blastocysta je kompletně mimo ZP (Gardner et 

Schoolcraft 1999). 
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Obr. 7-5: Líhnoucí se blastocysta. Vysvětlivky: 1. Zona pellucida, 2. Trofoblast (trofoektoderm – vnější masa 

buněk), 3. Hypoblast (část vnitřní masy buněk), 4. Blastocoel, 5. Epiblast (část vnitřní masy buněk) (19) 

 

Podle Hardarsona et al. (2012) by v laboratorní praxi poslední dva stupně expanze měly být 

odlišeny od blastocyst, které měly narušení ZP provedeny asistovaným či přirozeným 

hatchingem. Místo, kde dojde k umělému narušení ZP je poměrně velké, což způsobuje 

blastocystě dřívější a snadnější únik před kompletní expanzí blastocelové dutiny. Blastocysta 

s uměle porušenou ZP může obsahovat daleko více buněk než ty, které podstoupily přirozený 

hatching. 

Embryologové obvykle vybírají k transferu blastocysty s nejvyšším stupněm expanze, což 

prokazuje i pokus srovnávající transfer blastocyst s dobrou kvalitou o nižším stupni expanze a 

blastocyst o vyšším stupni. Blastocysty s vyšším stupněm expanze byly úspěšnější 

v implantaci embrya (Shapiro et al. 2008, Ahlström et al. 2011). Nedávné studie navrhují, že 

lidské embryo ženského pohlaví podstupuje inaktivaci chromozomu X v mezidobí                 

8-buněčného stádia do vzniku blastocysty. Z tohoto důvodu ženské blastocysty mohou být 

pomaleji expandující než blastocysty mužského pohlaví, přičemž jsou právě tak viabilní (Van 

den Berg et al. 2009).  

Vnitřní masa buněk (ICM) 

Jakmile blastocysta dosáhne expanzního stupně 3 nebo více, buňky se rozdělí na dvě populace 

– vnitřní masu a trofoektoderm. Morfologicky ICM může mít rozsah od velké s pevně 

shluknutými buňkami k téměř neviditelnosti se ztrácející hranicí buněk. Na základě toho se 

může vnitřní masa hodnotit do tří kategorií:  
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 Skupina A – pevně sbalena ICM tvořena mnoho buňkami. 

 Skupina B – volně seskupena ICM a tvořena několika buňkami. 

 Skupina C – ICM je tvořena jen několika málo buňkami (Gardner et Schoolcraft 

1999).   

Množství buněk, které tvoří vnitřní masu, se může měnit stejně jako morfologie jednotlivých 

buněk uvnitř ICM. Byla prokázána pozitivní korelace mezi morfologickým vzhledem ICM 

s klinickými výsledky – vetší ICM má lepší prognózu úspěšné implantace (Balaban et al. 

2000, Richter et al. 2001).   

Optimální tvar ICM pro implantaci embrya je spíše oválný než kulatý (Richter et al. 2001). 

Hardarson et al. (2012) identifikovali u viabilních embryí další možné tvary ICM jako 

houbovitý, hvězdicovitý a srpovitý. Přesto korelace tvaru ICM na potenciál viability embrya 

je doposud neznámá.   

Chida (2000) reportoval, že se v blastocystě mohou vytvořit dvě separované ICM. Incidence 

dvojitých ICM byla prokázána pětkrát vyšší u myších blastocyst oplozených in vitro než u 

blastocyst fertilovaných in vivo. Výskyt dvou ICM v lidských blastocystách demonstrovali 

Meintjes et al. (2001). Po transferu dvou 5-denních blastocyst, přičemž jedna obsahovala 

duplikovanou vnitřní masu buněk, byla výsledkem trojčetná gravidita. Monozygotická 

gravidita se navíc ukázala dichorionická diamniotická, což dokládá i dvojité štěpení TE 

v blastocystě. 

Trofoektoderm (TE) 

Funkce trofoektodermu není jasná, ale kdyby TE buňky nebyly zcela funkční, embryo by 

mohlo zůstat uvnitř ZP. Sathananthan et al. (2003) ve své studii zmínili, že TE buňky se 

podílejí na štěpení ZP a pomáhají z ní uvolnit embryo. Klíčovou roli tyto buňky hrají během a 

po implantaci embrya v jeho apozici (připojení), adhezi (přilnavosti) a invazi (narušení) 

endometria. TE buňky také produkují několik molekulárních faktorů, které pomáhají 

blastocystě v implantačním procesu v děloze (Ablin 2000). Konečný vývoj trofoektodermu je 

tvorba fetálních extra-embryonálních membrán, jako je placenta a pupečník (Hardarson et al. 

2012). 
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Trofoektoderm je hodnocen podobně jako ICM podle množství buněk a jejich koheze:   

 Skupina A – mnoho buněk formuje kohezní epitel na povrchu. 

 Skupina B – několik buněk tvoří nepravidelný epitel na povrchu. 

 Skupina C – TE tvořen jen několika málo buňkami, které nevytváří souvislý epitel na 

povrchu (Gardner et Schoolcraft 1999).  

Kontakt mezi buňkami ICM a TE 

Proliferace TE buněk se uskutečňuje v časných stádiích blastocysty, ale jakmile blastocysta 

expanduje, mitotická aktivita TE buněk klesá. To znamená, že časem embryo implantuje a 

buněčné dělení bude probíhat jen v obou pólových oblastech trofoektodermu a vnitřní masy 

(Copp 1978). Buněčná proliferace se zvyšuje v ICM, ale ne v polárním trofoektodermu kvůli 

migraci polárních TE buněk do svrchního regionu TE, které je mitoticky inaktivní (Copp 

1979). Studie demonstrují, že některé TE buňky jsou ve spojení s buňkami ležících na 

povrchu ICM (Ducibella et al. 1975). Kontakt mezi TE a ICM buňkami umožňují krátká a 

dlouhá filopodia, jež obsahují filamentární aktin. Krátká filopodia jsou hojně zastoupeny a 

zprostředkovávají kontakt mezi ICM, svrchním TE a blastocelem. Dlouhá filopodia prostupují 

blastocel a umožňují kontakt ze svrchního TE k buňkám v centrální časti ICM. Aktivita 

filopodií nastává v raných stádiích blastocysty a ustupuje, jakmile blastocysta expanduje a TE 

buňky migrují do svrchního trofoektodermu. Když je aktivita filopodií stále přítomna během 

expanze blastocysty, indikuje to špatný embryonální vývoj (Scott 2000).  

Výskyt vakuol 

Během in vitro kultivace embrya a v každém jeho stádiu mohou vzniknout vakuoly. Vakuoly 

se objevují především v raném stádiu blastocysty. Pokud se ale poprvé vyskytnou ve             

4-denním stádiu embrya, má taková anomálie těžký dopad na vývoj blastocysty. Vakuoly 

vznikají častěji v trofoektodermu než ve vnitřní mase buněk (Ebner et al. 2005b). 
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8 Biologický materiál pro analýzu PGD  

Prvním důležitým aspektem pro PGD analýzu je získání vhodného biologického materiálu bez 

ohrožení vývojového potenciálu embrya. Snahy mohou zahrnout biopsii prvního či druhého 

polárního tělíska, biopsii blastomery ve stádiu rýhování embrya a biopsii trofoektodermu ve 

stádiu blastocysty (Veeck 1999). V současné době je možné analyzovat i samotný oocyt či 

spermii, pokud je pár zatížen de novo mutací nebo nejsou k dispozici vzorky blízce 

příbuzných k determinaci patologického haplotypu. 

Některé laboratoře využívají kombinovanou biopsii PB a blastomery pro ověření výsledků 

analýzy. Nicméně z důvodu omezeného množství genetického materiálu získaného z PB a 

blastomery je více využívaná kombinace biopsie blastomery a trofoektodermu. Biopsii dvou 

blastomer, analyzovaných odděleně, využívají jen málokteré laboratoře ve světě.  

 

8.1 Analýza spermie a oocytu 

Analýza spermie spočívá v odběru ejakulátu a mikroskopické selekci jedné spermie nezávisle 

na PGD cyklu. Selektováno je více spermií, ale analyzovány jsou separátně z důvodu 

haploidní sady chromozomů. Tato analýza je nápomocna k rozluštění zdravého a 

patologického haplotypu rizikového z paternální strany rodiny pro PGH panel a je účinná 

především v případech, kde není jiná možnosti získání paternálních haplotypů, jako je výskyt 

de novo mutace, gerninálního mozacismu či se u probanda nevyskytují žádní příbuzní nesoucí 

stejný haplotyp.  

Analýza oocytu nemá velký význam i proto, že je jí možno nahradit analýzou z biopsie PB či 

granulózních buněk. Také velkou nevýhodou je, že probandka může zbytečně přicházet o 

možné kvalitní oocyty vhodné k fertilizaci. Pokud nemá probandka blízce příbuzné nebo je 

nosičkou de novo mutace, neprovádí se analýza přímo z oocytu jako je to u spermie, ale 

maternální haplotypy se identifikují až v průběhu prvního PGD cyklu, kdy embryo podstoupí 

biopsii jedné z blastomer a ta je dál hodnocena srovnáním parentální a embryonálních 

haplotypů. 
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8.2 Granulózní buňky 

Gránulózní buňky vytvářející komplex s oocytem a navíc je mezi nimi prokázána buněčná 

signální interakce s genovou expresí. Z tohoto vyplývá, že biopsie folikulárních buněk může 

nepřímo predikovat chromozomální abnormality v maternálním genotypu (Fauser et al. 2011). 

 

8.3 Polární tělíska  

Biopsie prvního a druhého polárního tělíska nemá žádný vliv na viabilitu embrya ani jeho 

implantační potenciál, protože jsou přirozeně vytlačeny ven z oocytu jako výsledek maturace 

a fertilizace. Nevýhodou biopsie polárních tělísek je, že poskytují pouze informaci o 

maternálním genotypu. Diagnostikovány tedy mohou jednoznačně být autozomálně 

dominantní a X-vázané nemoci děděné po mateřské linii, ale v případě autozomálně 

recesivních nemocí je diagnostika pouze částečná. Další stinná stránka je vysoké riziko 

nepřesné diagnostiky z důvodu degradace genetického materiálu nebo možnost rekombinace, 

která může vést k heterozygotnímu stavu PB1 (Verlinsky et Kuliev 1992, 20).  

Minimalizovat riziko špatné diagnózy či vyhnout se dalším invazivním metodám oocytu, je 

vhodné analyzovat PB1 a PB2 současně. Biopsie by se měla provádět těsně po fertilizaci, kdy 

už se zygota považuje za embryo. U analýzy PGD monogenních chorob by ale měla být obě 

polární tělíska oddělena a analyzována zvlášť.  

PB1 je produktem prvního meiotického dělení a podle FISH obsahuje dvojitý signál pro 

každý maternální chromozom, reprezentující vždy jednu chromatidu. V případě chyby  

meiózy I způsobené chromozomální nondisjunkcí může být místo dvou signálů pozorován 

jeden, tři, čtyři či dokonce žádný signál. Pokud nedojde k oddělení chromatidy, jsou viditelné 

jeden nebo tři signály (Verlinsky et Kuliev 2000). Chromozomy v oocytu vykazují vždy 

opačný signál než v PB1. Více signálů v PB1 tedy značí stav monozomie či nulizomie v 

oocytu, naopak chybějící signál charakterizuje nadpočetnou sadu chromozomů v oocytu. To 

je zapříčiněno tím, že PB1 obsahuje odvržené chromozomy z oocytu, které se nikdy neúčastní 

vývoje nového jedince (Verlinsky et Kuliev 2005).    

http://en.wikipedia.org/wiki/Preimplantation_genetic_diagnosis#Polar_body_biopsy
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PB2 je produktem druhého meiotického dělení a podle FISH je reprezentováno jedním 

signálem pro každý chromozom/ chromatidu. V případě chromozomální nondisjunkce meiózy 

II jsou viditelné žádný či dva signály. 

 

8.4 Blastomera 

Biopsie blastomery (obr. 8-1) je značně rozšířená v laboratořích zabývající se preimplantační 

diagnostikou. Biopsie blastomery se provádí v 6 až 8-buněčném stádiu, kdy se předpokládá 

zvýšení počtu buněk s dalším vývojem embrya. Hlavní výhodou oproti biopsii PB je, že 

umožňuje komplexnější diagnózu a stále zůstává dostatek času pro dokončení analýzy a 

transfer embrya do dělohy. Komplexnější diagnóza znamená detekci maternálních a 

paternálních haplotypů embrya současně. Pokud dojde k nejasnému výsledku, je ještě 

možnost ověřit stav embrya z TE buněk. 

Navzdory komplexnější diagnóze má i tento typ biopsie své limity. Biopsie blastomery se 

provádí ve stádiu rýhování embrya a v tomto období je zvýšené riziko vzniku mozaicismu. 

K PGD analýze se často využívá pouze jedna či dvě blastomery, takže mozaicismus embrya 

nemusí být detekován. 

 FISH u blastomery je reprezentována dvěma signály pro každý chromozom, jiný počet 

signálu vysvětluje chromozomální odchylku (Verlinsky et Kuliev 2005).  

 
  Obr. 8-1: Biopsie blastomery (21) 

http://www.medimall.gr/en/pgd.htm
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8.5 Trofoektoderm 

Biopsie TE buněk (obr. 8-2) se provádí ve čtvrtý den kultivace embrya, kdy je zřetelně 

oddělená vnitřní masa buněk, blastocel a trofoektoderm u povrchu. Biopsie TE buněk embrya 

ve stádiu blastocysty poskytuje výhodu, že je k dispozici více biologického materiálu. Některé 

studie dokonce prokázaly, jakmile jsou k dispozici dvě buňky pro analýzu PGD, výsledek 

stavu embrya by měl být téměř jednoznačný (22). 

Biopsie blastocysty má ale také své nevýhody. McArthur et al. (2005) uvedli, že jen přibližně 

polovina embryí se dostane do stádia blastocysty. Celkově je tedy omezen počet embryí 

vhodných pro biopsii a navíc nedovyvinutá embrya nejsou vůbec analyzována a 

diagnostikována. Další nevýhodou je zkrácení doby pro PGD analýzu, výsledek musí být 

hotový do 24 hodin od odběru TE buněk z embrya.  

V pozdějších stádiích embrya se buňky trofoektodermu nepodílejí přímo na vývoji nového 

jedince, ale pouze na vzniku fetálních extra-embryonálních membrán (Hardarson et al. 2012). 

V těchto membránách se může vyvinout placentární mozaicismus, který ovlivní výsledek, 

ale na stav embrya nemá žádný vliv.  

Z hlediska analýzy FISH u blastocysty je viditelná stejná signalizace jako u blastomery 

s výhodou, že je navíc detekována míra možného mozaicismu. Stejně jako blastomera i 

blastocysta obsahuje maternální a paternální podíl genetické informace embrya.  

 
   Obr. 8-2: Biopsie trofoektodermu (23) 
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8.6 Další biologický materiál  

PGH panel slouží k identifikaci zdravých a patologických haplotypů. K jeho analýze nejsou 

daná žádná kriteria, jaký má být použit biologický materiál. Nejčastěji používaným je 

periferní krev od párů probandů a jejich příbuzných. Dále to mohou být bukální stěry či 

materiál jiného původu. Pokud jsou např. jedinci nesoucí patologický haplotyp mrtvý a mají 

někde zachovalý vzorek genetické informace, může být použita k analýze i extrahovaná 

DNA. 
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9 Princip nepřímé vazebné analýzy  

Nepřímá diagnostika spočívá v návrhu informativních genetických markerů okolo genu, v 

jehož sekvenci se nachází nějaká(-é) mutace. Cílem nepřímé diagnostiky není detekovat 

konkrétní mutaci, ale hledat patologický haplotyp vázající s mutací u dominantních chorob, u 

recesivních chorob pak hledat dva patologické haplotypy ve vazbě s mutací. Proces 

identifikace patologických haplotypů se určuje v rámci příprav PGH protokolu, kdy je 

k dispozici biologický materiál reprodukčního páru a dalších členů rodiny vyšetřených na 

přenašečství monogenní nemoci.  

PGD cyklus se skládá ze dvou fází, které se metodicky prolínají. PGH protokol spočívá 

v návrhu genetických markerů a jejich primerů s následnou fragmentační analýzou. Další fáze 

spočívá již s manipulací embrya; zahrnuje IVF protokol a vyšetření embrya pomocí 

celogenomové amplifikace a fragmentační analýzy (obr. 9-1).  

 
Obr. 9-1: Princip metody PGD (autor: Ľubomíra Pecnová) 
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9.1 Protokol preimplantační genetické haplotypizace 

Tvorba PGH protokolu je časově nejnáročnější z celého procesu PGD cyklu. Počítačové 

programy jsou sice v návrhu STR markerů a primerů výhodou, ale vhodnost laboratorního 

postupu se musí ověřovat optimalizací multiplexní polymerázové reakce (PCR) a kapilární 

elektroforézy s využitím DNA reprodukčního páru a jejich příbuzných. 

9.1.1 Izolace DNA z biologického materiálu 

Základní princip extrakce DNA je stejný pro veškerý biologický materiál použitý v rámci 

haplotypové analýzy. Nejběžněji se vyskytuje periferní krev odebraná do zkumavek 

s etylendiaminotetraoctovou kyselinou (EDTA). K dispozici může být také bukální stěr, FTA 

kartička, tkáň, plodová voda (PV), choriové klky (CVS), apod.   

Izolační postup DNA z periferní krve je plně automatizován přístrojem, který je schopný 

pouhým vložením biologického materiálu poskytnout vzorky extrahované DNA. Princip 

spočívá v lýze buněk biologického materiálu a v následném navázání DNA na skleněné 

částice. Magnetické částice jsou promyty a DNA je uvolněna do elučního roztoku. Princip 

metody je znázorněn na obr. 9-2.    

 
Obr. 9-2: Princip magnetické izolace DNA (upraveno z 24) 
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Snaha maximálně zjednodušit izolaci DNA vedla k řadě dalších modifikací. Jednou ze 

specifikací komerčně dodávaného kitu Qiagen je silikagelová membrána vázající na sebe 

molekuly DNA (Weber et al. 2004). Prvním krokem je lýza buněk biologického materiálu 

pomocí enzymu proteinázy K, která štěpí bílkoviny včetně histonů navázaných na struktury 

DNA. Buněčný obsah včetně DNA se uvolní do lyzačního pufru, který obsahuje etanol a 

chaotropní sole napomáhající vazbě DNA adherovat na kolonku. 

Po lýze je celý obsah vzorku přenesen na silikagelovou membránu, kam adsorbují molekuly 

DNA. Membrána v kolonce je dvakrát promyta, avšak DNA zůstává navázána na silikagel, a 

kontaminanty se odplaví. Molekuly DNA jsou uvolněny až třetím odmytím membrán 

(Clausen et al. 2007, Příručka pro QIAamp DNA Bood Mini Kit).  

9.1.2 Krátké tandemové repetice 

Důležitým krokem pro tvorbu PGH protokolu je identifikace konkrétní mutace v genu u 

reprodukčního páru. V laboratoři je následně gen lokalizován a v jeho blízkosti jsou 

detekovány krátké tandemové repetice (Short Tandem Repeat) – STR lokusy. Vzdálenost 

STR markerů od vyšetřovaného genu by neměla přesáhnout 5 cM (centimorgan), aby se 

minimalizoval vznik rekombinace. Jsou-li podle Ewens et Spielman (2001) dva lokusy 

vzdálené 1-5 cM od sebe, vykazují silnou vazbu. Síla vazebné nerovnováhy klesá se zvyšující 

vzdálenosti mezi lokusy a tím se zvyšuje i riziko rekombinace (Cordell et Clayton 2005).     

Koeficient informativity/ heterozygozity jednotlivých STR markerů je také podstatný pro 

návrh PGH protokolu. Heterozygozita jednotlivých STR markerů by měla být v rozmezí   

0,8-1 (80-100 %). Takto vysoká informativita STR markerů nemusí být dodržena, pokud jsou 

markery detekovány v rámci patologického genu. Takové STR markery vypovídají o stavu 

haplotypů a riziku vzniku rekombinace uvnitř vyšetřovaného genu. 

PGH panel konkrétní choroby s navrženými STR markery umožňuje použití  pro více 

reprodukčních párů s rozdílnými mutacemi ve stejném genu (Renwick et al. 2006). Vysoká 

informativita STR markerů také usnadňuje PGD analýzu při srovnání profilů embrya s rodiči, 

aby se snížilo riziko případného ověřování výsledku analýzou trofoektodermu z důvodu málo 

informativních STR marke  rů či vzniku alelického dropoutu.  
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STR lokusy jsou vysoce variabilní úseky v DNA (Butler 2005) s opakujícím se motivem 

dlouhým 2-6 bp (párů bází) (Turnpenny et Ellard 2011). STR lokusy jsou obklopeny normální 

sekvencí DNA, která je vhodná pro návrh primerů ve fragmentační analýze. Normální 

sekvencí je myšlena taková sekvence DNA, kde se báze A, T, C a G různě střídají a netvoří 

opakující motiv. 

Databáze STR lokusů 

Databáze STR lokusů vycházejí z mapování genomu. Rozlišujeme dva typy genomových map 

– genové (genetické) a fyzické. Genetické mapy byly vytvořeny na základě  výpočtu síly 

vazby v cM mezi lokusy. Fyzické mapy vycházejí z přesné pozice genu v sekvenci DNA 

udávanou v bp.   

Marshfield Comprehensive human genetic maps je typem genové mapy, který vychází z 

lokalizace STR lokusů na jednotlivých chromozomech. Poskytuje informaci o síle vazby – 

riziku vzniku rekombinace v cM mezi lokusy a udává heterozygozitu jednotlivých STR 

markerů v populaci. 

UCSC Genome Browser se řadí k fyzickým mapám a poskytuje referenční sekvence celých 

genomů i pro velkou škálu zvířecích druhů. Pomocí této databáze lze lokalizovat konkrétní 

lidský gen a mapovat STR lokusy v okolí vyšetřovaného genu, vše na úrovni DNA sekvence.  

9.1.3 Kriteria primerů 

Správný návrh primerů je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné PCR. Při jejich 

volbě je nezbytné držet se určitých pravidel: 

 Sekvence primerů by měla být plně komplementární k sekvenci studovaného templátu 

DNA v místě jejich vazby, především kodón na 3´-konci primeru. 

 Sekvence primeru by neměla obsahovat žádný polymorfismus SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphism).  

 Sekvence primerů by neměla obsahovat repetitivní sekvence, aby byla vyloučena 

možnost, že primery budou hybridizovat také na jiných místech DNA. 

 Zabránit komplementaritě mezi primery, aby se předešlo tvorbě artefaktů (pimer-

dimer).  
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 Zabránit komplementaritě v sekvenci uvnitř primeru kvůli vzniku jeho sekundárních 

struktur (primer-hairpin). 

 Primer by měl obsahovat v sekvenci optimálně 50-55 % C a G bází.  

 Sekvence primeru by měla být dlouhá v  rozmezí 18-25 bp (Mazura et al. 2001, 25). 

Pro průběh amplifikační reakce existuje ještě vztah mezi anelační teplotou Ta primeru 

(vhodná teplota k vazbě primeru k templátu) a teplotou tání Tm templátu (teplota denaturace 

heteroduplexů na jednořetězcové molekuly). Teplota tání je určena délkou a sekvencí 

primerů: 

    Tm = 4 x (G+C) + 2 x (A+T),  

kde se odhaduje 4 °C pro každou G a C bázi a 2 °C pro každou A a T bázi (Vilček 1990, 

Storchová 1998a, b, Mazura et al. 2001).   

Počítačové programy pro návrh primerů 

Pro návrh primerů je vhodné kombinovat několik typů programů, protože každý program je 

specifický pro něco jiného. V současné době existuje celá řada programů pro návrh primerů, 

ať už pro analýzu RNA (MFEprimer-2.0), restrikční analýzu plazmidu (RF-cloning), Real-

Time PCR (RT-PCR) (PCR Now, RealTimeDesign) nebo sekvenování (BatchPrimer3).  

Primer3 je nejpoužívanějším základním programem pro návrh primerů. Vložením konkrétní 

sekvence STR lokusu a ohraničením cílové sekvence je schopen program navrhnout vhodné 

páry primerů pro klasickou PCR. Výhodou je možnost vkládat i libovolná kritéria: název STR 

lokusu, délku požadovaného fragmentu, délku primeru, Ta (anelační teplotu primeru), 

procentuální zastoupení CG v sekvenci, limit pro počet stejných bází nacházejících vedle sebe 

v sekvenci primeru, apod.       

Primer3Plus je vylepšená vgxrze programu Primer3 (26). 

Další programy mohou poskytnout kontrolu primeru z hlediska sekundárních struktur, 

výskytu polymorfismu a komplementarity sekvence v jiné části DNA.  

Primer-BLAST ukazuje výstup, jak je sekvence primeru komplementární s jiným úseky v 

DNA. Využívá k tomu Alu-sekvencí, které jsou charakteristické pouze u primátů a jsou 

http://biocompute.bmi.ac.cn/CZlab/MFEprimer-2.0
https://www.biosearchtech.com/display.aspx?pageid=54
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nejčastějším typem rozptýlených repetitivních sekvencí (SINEs) v lidském genomu (Liu et al. 

2009).  

SNPCheck3 je program určený ke kontrole přítomnosti či absenci jednonukleotidového 

polymorfismu (Single Nukleotide Polymorphism, SNP) v sekvenci primeru. Program je 

schopen zkontrolovat pár primerů najednou. 

OligoAnalyzer 3.1 slouží ke kontrole možného vzniku sekundární struktury uvnitř jednoho 

primeru či vzniku heterodimeru mezi primery (26). 

9.1.4 Fragmentační analýza  

Fragmentační analýza je založena na amplifikaci DNA a kapilární elektroforéze s konečnou 

selekcí fluorescenčně značených DNA fragmentů laserem. Široké uplatnění má tato metoda 

při analýze polymorfních oblastí STR markerů, kde je předmětem zájmu velikost DNA 

fragmentu a jeho kvantita, případně změna pohyblivosti při elektroforéze. 

Multiplexní PCR 

Multiplexní PCR je technikou, která selektivně amplifikuje úseky DNA s několika STR 

markery v jedné reakci. Má své podmínky a reagencie, bez nichž nelze amplifikaci uskutečnit. 

Patří mezi ně jednořetězcový úsek DNA – templát, který má být testován, dále páry primerů 

(F – forward, R – reverse), deoxyribonukleotidtrifosfáty (dATP, dTTP, dCTP a dGTP) a DNA 

polymeráza, tj. enzym, který generuje dceřiné fragmenty na podkladě komplementarity bází 

se sekvencí templátu. 

V multiplexní PCR se mohou použít u STR markerů dva typy primerů lišící se způsobem 

fluorescenčního značení: 

 Standardně značené primery – k sekvenci navrženého primeru je navázána 

radioaktivní sonda s fluorescenčním značením. Většinou je značen F-primer. 

 Chimerické primery – k sekvenci navrženého primeru je přidána na 5´-konec další 

sekvence s radioaktivně značenou sondou. Značená sekvence chimérického primeru je 

komplementární k sekvenci konkrétního primeru s fluorescenčním značením 

(sekvence primeru je vždy univerzální pro danou barvu radioaktivní sondy), tzv.    

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SINEs&action=edit&redlink=1
http://molbiol-tools.ca/PCR.htm
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Tag-primer s celkovou délkou 36-50 bp (Heath 2000, Duponchel et al. 2001). V tomto 

případě je také většinou značen F-primer. 

Podmínky, za nichž zmíněné reagencie tvoří kopie studovaného úseku DNA, musí být pečlivě 

dodržovány. Mezi základní pravidla patří snadná denaturace DNA, přítomnost Mg+ a 

rozpouštědel, které napomáhají stabilitě enzymů a podporují jejich funkci.  

Základním principem stejně jako u klasické PCR jsou tři základní cyklické změny teplot 

řízené automaticky v termocykleru, které se pravidelně opakují, většinou 20-40x: 

1. denaturace – reakční směs se zahřívá na teplotu 92-95 °C a dochází k disociaci 

fragmentů double-strand DNA (dsDNA) na jednotlivé řetězce.  

2. anelace (anneling) – zchlazení a navázání primerů k templátu. Teplota se pohybuje 

mezi 45-60 °C. Doba trvání prvních dvou kroků je krátká 15-60 s, většinou kolem  

30 s. 

3. syntéza (extenze) – poslední fáze cyklu, během níž dochází k syntéze nových řetězců 

DNA navazujících se na 3´-konec primerů. Tato reakce je katalyzována Taq 

polymerázou při teplotě 72 °C. Při této teplotě jsou volné nukleotidy začleňovány do 

vznikajícího řetězce přibližně rychlostí 35 bp za sekundu. Délka trvaní této fáze 

závisí na délce syntetizovaného fragmentu – pro kratší (asi 200-500 bp) dostačuje   

30 s; delší sekvence mohou dosahovat až 90 s (Brdička 2001, Mazura et al. 2001). 

Optimalizace multiplexní PCR 

V současné době je optimalizace PCR protokolu velmi usnadněna pomocí programů 

navrhujících primery, kde lze zvolit i anelační teplotu primeru. Odpadá tak optimalizace Ta 

primerů. Další výhodou jsou komerčně připravené roztoky reakční směsi vhodné přímo pro 

použití multiplexní PCR. Tyto reakční směsi obsahují mimo primerů a templátu DNA 

všechny potřebné reagencie pro PCR, takže není nutná optimalizace případných koncentrací 

nukleotidů, Taq polymerázy a dalších aditiv.   

I přes všechna tato zjednodušení při zavádění PCR se musí optimalizovat koncentrace 

primerů a vstupního templátu DNA pro zvýšení senzitivity. V některých případech se stane, 
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že sekvence primeru(-ů) či jiné podmínky PCR nejsou vyhovující pro daný primer(-y). Proto 

jsou navrženy nové(-ý) primer(-y), které se opět optimalizují. 

Kapilární elektroforéza 

PCR produkt obsahuje DNA fragmenty s několika páry primerů, kdy je jeden primer 

z každého páru fluorescenčně značený. Současně lze analyzovat několik různých STR 

markerů v jedné reakci za předpokladu, že se liší délkou nebo jsou označeny různými 

fluorescenčními barvami. V průběhu analýzy spolu s každým vzorkem běží interní velikostní 

standard, který slouží jako referenční bod pro přesnější a preciznější určení délky neznámých 

DNA fragmentů. Je možné využít až pět různých fluorescenčních značek, přičemž pátá barva 

je vyhrazena pro délkový standard. To, že velikostní standard běží ve stejné dráze se vzorkem, 

eliminuje chybu, která často vzniká v důsledku variability při rozdělené separaci standardu a 

DNA fragmentů PCR produktu. Odpadá tak nepřesnost odečtu délky analyzovaného STR 

markeru na základě srovnání dvou drah, jako je to v případě gelové elektroforézy.  

Výsledek kapilární elektroforézy je hodnocen počítačovým programem GeneMapper. Tento 

program přiřazuje PCR produktu konkrétní data, na jejichž základě je vytvořen 

elektroforetogram, kde každý peak reprezentuje počet alel ve sledovaném STR markeru. 

Artefakty a neobvyklé výsledky při detekci PCR produktů 

Alela je definována jako peak (vrchol) se stanovenou prahovou hodnotou, která je jasně 

zřetelná nad základní křivkou signálu a nejedná se o artefakt. Peaky jiné než opravdové alely 

mohou být detekované na elektroforetogramu a označeny programem GeneMapper. Pravost 

alely se dá většinou prokázat na základě pravidel dědičnosti blízce příbuzných jedinců. 

Jestliže jsou ale některé peaky identifikované jako artefakty a nekorespondují s presentací dat, 

mohou posloužit k interpretaci při hodnocení dalších PCR produktů. Při hodnocení PCR 

produktů záleží na množství artefaktů. Pokud se jejich interpretace neshoduje, je vzorek 

neprůkazný a měl by být reanalyzován (27). 

Obvykle pozorované artefakty na elektroforetogramu při hodnocení PCR produktů jsou: 

  „Stutter peak“ – artefakt schopný produkovat menší produkty peaků, obvykle o 4 bp 

kratší reverse stutter (N-4) nebo delší forward stutter (N+4) než odpovídající skutečná 
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alela v lokusu (obr. 9-3). Produkty stutter peaků jsou většinou zdrojem dalších peaků 

v STR lokusu zapříčiněné skluzem jednoho řetězce DNA v průběhu PCR. Málokdy 

mohou být pozorovány stutter peaky lišící se o dvě (N-2, N+2) nebo tři (N-3, N+3) 

opakování motivu od korespondující alely. Reverse stutter peak by měl mít obsah 

menší než 5-15 % obsahu skutečné alely, zatímco forward stutter peak <2 %. Jestliže 

stutter peak převyšuje zmíněné maximum, vzorek musí být pečlivě přehodnocen, zda 

se jedná o stutter peak či alelu. 

 „Mínus A peak“ – je peak s malou výškou a o jednu bázi kratší před skutečnou 

alelou. Amplifikace DNA má za následek přidání jednoho adeninu na 3´-konec 

dvouřetězcového PCR produktu. To zapříčiní o jednu bázi delší produkt než cílový 

templát DNA. Připojení A na 3´-konec DNA může vzniknout nepřiměřeným množství 

vstupního templátu DNA či neoptimálními podmínkami v PCR.  

 „Spikes“ – ostré úzké peaky zpravidla detekované ve všech barvách a ve shodném 

umístění. Tento artefakt je způsoben elektrickými anomáliemi genetického 

analyzátoru, vzduchovou bublinou, nízkou kvalitou formamidu, apod.  

 Chyba fluorescenčního signálu – malý peak detekován ve stejné délce jako skutečná 

alela, avšak lišící se barvou. Jedná se v podstatě o přesah signálu mezi jednotlivými 

detekčními kanály.  Příčinou tohoto artefaktu může velké množství DNA nebo chyba 

spektrální složky genetického analyzátoru. 

 Barevné skvrny („Dye blobs“) – jedná se o tak malé kontaminanty, že zasahují 

s nízkou hladinou detekci DNA. Spočívá to v odtržení fluorescenčního barviva od 

příslušného primeru a jeho migraci nezávisle skrz kapilárou (Butler 2014, 27). 

       
Obr. 9-3: Ilustrace „stutter“ produktů, které se rozdělí během replikace DNA. Revers stutters jsou způsobeny 

delecí nukleotidového motivu; u forward stutters jsou příčinou inzerce repetitivní  jednotky (upraveno podle 

Butler 2014) 
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9.2 Zpracování biologického materiálu embrya v rámci IVF protokolu 

Procedura in vitro fertilizace je velmi složitý proces. Jeho součástí není jen vyšetřit embryo 

molekulárně genetickými metodami, ale musí se kontrolovat správný vývoj pohlavních 

buněk, fertilizace, vývoj embrya a biopsie genetického materiálu pro vyšetření v rámci PGD 

cyklu. To je úkolem embryologů. Pro molekulárně genetické metody je z embrya odebrán 

genetický materiál ve formě jedné buňky (blastomera) nebo několika buněk (trofoektoderm). 

Metodický postup se ovšem v obou případech neliší. 

9.2.1 Celogenomová amplifikace 

Hlavním cílem amplifikace celého genomu (WGA) je z velmi malého množství biologického 

materiálu vytěžit co nejvíce genetické informace a tím kompenzovat problém s DNA jako 

limitujícího faktoru. WGA však musí pro analýzu splňovat určitá kritéria: 

 Amplifikační proces by měl být vysoce přesný, aby se vyhnulo nepřiměřenému 

množství chyb. 

 Amplifikace by neměla mít špatný vliv na distribuci DNA produktu. 

 WGA metody by měly být vhodné pro aplikaci širokého spektra genomů bez potřeby 

separátní optimalizace pro každý vzorek různého původu (Pinard et al. 2006). 

V současné době je mnoho typů komerčních produktů pro celogenomovou amplifikaci. WGA 

techniky lze obecně rozdělit na dva základní typy – izotermální (Multiple Displacement 

Amplification – MDA popsána Dean et al. (2002) a vycházející z klasické PCR 

(Degenerate Oligonucleotide Primed PCR – DOP-PCR popsána Telenius et al. 1992; Primer 

Extension Pre-amplification – PEP-PCR popsána Zhang et al. (1992). Zvláštním typem 

WGA techniky je MALBAC  (Multiple Annealing and Looping Based Amplification Cycles) 

popsána Zong et al. (2012), která sice vychází z mechanismu PCR, ale využívá vazby 

náhodných primerů k templátu, jako je to v izotermální reakci. Všechny uvedené WGA 

techniky se liší principem a vhodností použití následných molekulárně genetických metod. 

Lýza buněk 

Bioptované buňky z embrya jsou před celogenomovou amplifikací několikrát promyty ve 

speciálním roztoku, aby se předešlo existenci kontaminantů v amplifikaci DNA. Nejčastěji se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneracy_(biology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligonucleotide


96 

 

k tomuto účelu využívá polyvinylpyrrolidon (PVP). Deriváty PVP jsou schopny odstranit 

případné inhibitory PCR či extracelulární DNA, která by mohla kontaminovat amplifikaci 

jaderné DNA (Xia et al. 1995, Harry et al. 1999).  Steffan et al. (1988) navíc zjistili, že 

přidání PVP do purifikačního roztoku může mít dobrý vliv i na výnos DNA.  

Před celogenomovou amplifikací je nutná lýza buněk, která spočívá v odstranění buněčných 

obalů a uvolnění genetické informace do roztoku. Součástí komerčně dodávaných WGA 

technik jsou reagencie určené k lýze buněk, avšak několik studií doporučilo alkalickou lýzu 

buněčných komponent pomocí hydroxidu sodného (NaOH) a tricinu (Renwick et al. 2006, 

Kim et al. 2009). NaOH poškozuje buněčnou stěnu a je schopen denaturovat proteiny či DNA 

(Štípek 1998). K hydroxidu sodnému se přidává redukující činidlo dithiothreitol (DTT), který 

se používá ke snížení oxidace thiolových skupin (disulfidových vazeb) tvořených 

cysteinovými zbytky proteinů, aby se zvýšila účinnost následných reakcí (Cleland 1964). 

Zásadité pH roztoku vede k uvolňování vodíkových vazeb mezi řetězci DNA a ke vzniku 

jednovláknových molekul (Janochová 2009).  

K neutralizaci roztoku se používá tricine. Tricine má reaktivní amin a účastní se plno 

enzymatických reakcí vychytáváním hydroxylových radikálů (Hicks et Gebicki 1986). Mnoho 

roztoků mění pH spolu s teplotou. To platí pro i pufry s tricinem, kdy je jeho pH 8.06 ve      

25 °C a 8.85 v 0 °C (28). 

Izotermální amplifikace 

MDA procedura spoléhá na vysoký stupeň procesivity a přesnosti ф29 DNA polymerázy 

(Blanco et al. 1989, Paez et al. 2004). Bakteriofág ф29 z Bacillus subtilis obsahuje jedinečnou 

DNA dlouhou 19 285 bp (Vlček et Pačes 1986). Gen 2 fága ф29 kóduje DNA polymerázu, 

která poskytuje enzymatickou aktivitu pro replikaci celého genomu (Blanco et Salas 1996). 

Replikační chybovost u této polymerázy je odhadnuta na menší než 3x10-6 (Esterban et al. 

1993, Nelson et al. 2002) ve srovnání s chybovostí 3x10-5 pro Taq polymerázu nebo 9x10-6 

pro Taq polymerázu v kombinaci s Pwo polymerázou používaných ve vysoce spolehlivých 

PCR protokolech (Lovmar et Syvanen 2006). 

Lizardi et al. (1998) poprvé presentovali izotermální proceduru pro „krouživou“ amplifikaci 

(Rolling Cirle Amplification – RCA) DNA templátu s využitím DNA polymerázy ф29 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Ddtt%26rlz%3D1C2AVSW_enCZ400CZ460%26biw%3D1280%26bih%3D642&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Disulfide_bond&usg=ALkJrhhbuSJHMxe-QdBECH81e6opzv1l8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Ddtt%26rlz%3D1C2AVSW_enCZ400CZ460%26biw%3D1280%26bih%3D642&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine&usg=ALkJrhiThCxrM3nr1B54gjFWgI6WGMIrlA
http://www.embl.de/pepcore/pepcore_services/protein_purification/%20extraction_clarification/lysis_buffer_additives/
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bakteriofága. RCA nevyžaduje střídání teplot jako klasická PCR ani termostabilní 

polymerázu. Podle Lovmar et Syvanen (2006) se kombinací Ф29 polymerázy s její              

3´-5´exonukleázovou aktivitou a náhodně se vázajícími hexamerovými primery, které mají 

modifikované 3´-thiofosfátové konce k ochraně proti jejich degradaci, může dosáhnout 

velkého výnosu DNA s minimem replikačních chyb.  

Většina PCR protokolů je však určena pro lineární replikaci templátu s Ф29 polymerázou 

(Dean et al. 2002). V MDA reakci se náhodné hexamerové primery vážou na mnoho míst 

DNA templátu a slouží k iniciaci amplifikací, které probíhají paralelně. Nově replikované 

DNA řetězce jsou posunovány, což dovoluje v replikaci pokračovat. Posunuté DNA řetězce 

slouží jako nový templát pro novou vazbu hexamerových primerů a k iniciaci další replikace 

katalyzované Ф29 DNA polymerázou. Tento mechanismus má za následek „mnohovětvenou“ 

amplifikaci cílených molekul DNA (obr. 9-4) a schopnost amplifikovat celý genom s velkým 

lokusovým pokrytím (Lovmar et Syvanen 2006). 

 
Obr. 9-4: Princip MDA reakce. A Komponenty reakce. B Postup celogenomové amplifikace pomocí 

Ф29 polymerázy (upraveno z 29) 

 

 

Ф29 DNA polymeráza se váže těsně k templátu a v průběhu amplifikace přidává přibližně 

70 000 nukleotidů dále za navázaný primer (Lizardi et al. 1998). To je vysoká procesivita 

enzymu s absencí buněčných komplexů, která odpovídá za schopnost produkovat dlouhé 
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DNA fragmenty činící 12-100 kb (kilobází) v délce ve srovnání s 100-1000 bp (párů bází) 

v PCR celogenomových amplifikacích. Navíc MDA produkty s vysokým obsahem CG dlouhé 

10-12 kb jsou amplifikovány až s 80% úspěšností oproti celogenomovým PCR, které mají 

v tomto směru nižší amplifikační efektivitu (Yan et al. 2004).  

Dean et al. (2002) uvádí, že kvalita MDA produktu je méně, ale ne zcela, závislá na vstupním 

množství DNA, protože je reakce samoregulovatelná. Výnos MDA je více závislý na 

reakčních podmínkách, množství reagencií a reakčním objemu. Následkem toho se odlišná 

koncentrace templátu DNA výchozího vzorku vždy dostane do fáze plató, která je 

potencionálním benefitem pro MDA reakci, protože unifikuje a zároveň zvyšuje koncentraci 

DNA pro další laboratorní analýzy (Lovmar et Syvanen 2006).  

Úskalí celogenomové amplifikace 

Princip amplifikace celého genomu pomáhá již přes dvacet let v  laboratorních postupech, 

nicméně i tato metoda má svá úskalí, kterým mnohdy nelze předejít a mohou přispívat k nízké 

spolehlivosti a chybné diagnostice.  

Preferenční amplifikace (PA) znamená nedostatečnou amplifikaci jedné alely (hypo-

amplifikaci) vzhledem ke druhé u heterozygotního profilu (Findlay et al. 1995). Vznik tohoto 

jevu není jistě prokázán, ale existuje několik mechanismů, které by ho mohly vysvětlit. Jiný 

poměr CG bází v sekvenci dvou alel má za následek změny v reakčních podmínkách PCR 

(teplotu denaturace heteroduplexů Tm, stálost solí, koncentraci rozpouštědel, atd.). Nestejný 

poměr CG bází způsobí denaturaci jedné alely místo druhé – diferenciální denaturace. Další 

možná příčina PA vychází z odlišné délky fragmentů alel, přičemž kratší alela je 

amplifikována přednostně. Tento efekt je charakteristický především u replikace STR 

lokusů, kdy změna v počtu opakujícím se nukleotidového motivu je dána nepřesným 

párováním bází pomocí DNA polymerázy (Kunkel et Bebenek 2000, Shinde et al. 2003). 

S preferenční amplifikací kratších fragmentů také souvisí kvalita templátu DNA. Pokud je 

vstupní genetická informace dostatečně degradována nebo má limitující množství ovlivní to 

nepravidelné zastoupení jednotlivých alel způsobujících jejich nevyváženost (stochastický 

efekt) v počtu kopií (Walsh 1992, Taupin 2013). Dalším rozhodujícím faktorem pro vznik 

PA může být neúplná shoda ve vazbě primeru k templátu DNA u jedné ze dvou alel 

(Walsh 1992). 
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Alelický dropout (ADO) vychází z mechanismu preferenční amplifikace a je charakterizován 

jako náhodná amplifikace jedné ze dvou či více alel u heterozygotního profilu, zatímco ostatní 

alely genu se úspěšně naamplifikovaly (Hahn et al. 1998). ADO oproti PA je daleko 

závažnější problém. U složeného heterozygota (double-heterozygot) nebo u autozomálně 

dominantního modelu dědičnosti by mohlo být ADO příčinou transferu postiženého embrya. 

U monogenních chorob recesivně dědičných, kdy jsou oba rodiče nosiči nějaké mutace 

v genu, ADO nezpůsobí sice chybnou diagnózu, ale počet potencionálních embryí vhodných 

k transferu bude snížen, což velkou měrou ovlivní možnost gravidity (Thornhill et Snow 

2002). Frumkin et al. (2008) pozorovali významně vyšší podíl ADO u delších alel, když je 

srovnávali s jejich korespondující kratší délkou fragmentů DNA. Tato skutečnost se může 

také týkat amplifikace STR lokusů s delším počtem opakování motivu (Zheng et al. 2011). 

Nízká kvalita MDA produktu způsobená málo efektivní amplifikací celého genomu může 

ovlivnit i následný PCR protokol, u kterého by se mohl projevit ADO některých alel. 

Význam kvality vstupní DNA v amplifikaci celého genomu  

Findlay et al. (1995) ukázali faktory ovlivňující celogenomovou amplifikaci spoléhající na 

kvalitě počáteční genetické informace. Preferenční amplifikace se může objevit obyčejně 

v PCR jedné blastomery, kdežto k alelickému droputu dochází náhodně u každé z alel. 

Předpokládá se, že nepřesnosti PCR, způsobené preferenční amplifikací či alelickým 

dropoutem, viditelné i v rámci analýzy jednotlivých blastomer ze stejného embrya, je spojeno 

s jeho kvalitou (Findlay et al. 1995, Zheng et al. 2011).  

Preferenční amplifikace závisí na vstupním množství a kvalitě DNA. Alelický dropout je 

ovlivněn typem analyzovaných buněk a jejich počtu, na testovaném genu, zastoupení 

jednotlivých alel a reakčních podmínkách PCR (Sermon et de Rycke 2007, Zeng et al. 2009, 

Zheng et al. 2011). 

Glentis et al. (2009) hodnotili podíl ADO a účinnost MDA na rozdílných typech buněk 

(lymfocyty, fibroblasty a bukální buňky). Výsledky se lišily v závislosti na typu buněk, 

přičemž fibroblasty a lymfocyty vykazovaly téměř 100% účinnost MDA s podílem ADO 

okolo 20 %. Bukální buňky měly 82% efektivitu MDA s 31% podílem ADO. Pro blastomery 

odborné studie udávají podíl ADO 5-31 % (Handyside et al. 2004, Hellani et al. 2004, 
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Fiorentino 2012, Shen et al. 2013) s MDA účinností 80-100 % v závislosti na kvalitě embrya 

(Van Uum et al. 2010, Van Uum et al. 2012, Lauri et al. 2013). 

Dalším problémem, který se týká PGD, je použití vstupního materiálu – blastomera nebo 

trofoektoderm. Každý má své výhody a nevýhody z hlediska diagnostiky, ale pro analýzu 

celogenomové amplifikace je lepší aplikovat trofoektoderm. Biopsie embrya ve stádiu 

blastocysty umožňuje analyzovat více buněk (≤5) v rámci PGD procedury, čímž se sníží podíl 

ADO a zvýší se efektivita použité WGA techniky (Kokkali et al. 2007). 

9.2.2 Detekce mutace pomocí sekvenační analýzy 

Materiálem pro sekvenování jsou fragmenty DNA, které vznikají při klasické exponenciální 

PCR. První část tohoto uspořádání PCR probíhá standardně se dvěma primery současně (F-

primerem a R-primerem) ohraničující možnou mutaci. PCR produkt je poté přečištěn od 

zbylých primerů a neinkorporované nukleotidy (dNTP). Ve druhé části probíhá již vlastní 

asymetrická PCR, kdy je v jedné reakci použit jeden primer z párů. Dochází k lineární 

amplifikaci jen jednoho ze dvou řetězců DNA. V reakční směsi jsou spolu se standardními 

deoxyribonukleosidtrifosfáty (dNTPs) použity i jejich fluorescenčně značené analogy 

dideoxyribonukleotidtrisfosfáty (ddNTPs). Jde o analogy, kterým na 3´-uhlíku deoxyribózy 

chybí OH-skupina (hydroxylová skupina), proto k nim DNA polymeráza nemůže navázat 

další nukleotid – fungují jako inhibitory elongace. Jestliže během syntézy nukleotidového 

řetězce dojde k náhodné inkorporaci dideoxynukleotidu (ddA, ddT, ddG, ddC), replikace se 

zastaví. To umožňuje podle matrice vytvořit různě dlouhé fragmenty DNA (Prober et al. 

1977, Sanger et al. 1987, Perkin et Elmer 1995, Brown 2002). 

Takto získané fluorescenčně značené produkty jsou následně elektroforeticky za 

denaturačních podmínek rozděleny v kapiláře automatického analyzátoru a detekovány. 

Laserem excitované fluorescenční barvičky emitují záření různých vlnových délek podle 

použitého fluorochrómu. Pořadí nukleotidů je automaticky odečítáno detektorem a 

zaznamenáno. Sekvence je komplexně analyzována programem Sequencing Analysis 

Software. Na výsledném elektroforetogramu je možné identifikovat stav hledané mutace – 

heterozygotní (obr. 9-5), homozygotní či neprokázanou mutaci.  
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Obr. 9-5: Na elektroforetogramu jsou znázorněny hroty s označením A, G, C, nebo T, kde každé bázi odpovídá 

jedna fluorescenční barva (A – zelená, G – černá, C – modrá a T – červená). Pomocí softwaru lze stanovit i 

spolehlivost určení báze (Quality Values – QV). A V případě, že je toto určení jisté, objevuje se modrý proužek, 

který je uveden nad názvy bází, jehož délka klesá s jistotou stanovení. U méně jistého stanovení názvu báze pak 

barva proužku přechází přes žlutou na červenou. B Nemožnost identifikovat konkrétní báze je viditelné i vzorku 

s mutací R117H, kde je místo báze označeno červeným rámečkem   

 

9.2.3 Srovnání DNA profilů embrya s rodiči   

MDA produkty se mohou po celogenomové amplifikaci podrobit multiplexní PCR s 

fluorescenčně značenými primery a kapilární elektroforéze, které byly optimalizovány na 

genetickém materiálu reprodukčního páru a jejich příbuzných. Získané profily embryí jsou 

srovnány s rodiči podle připraveného PGH panelu. U dominantně dědičných nemocí jsou 

embrya s prokázaným patologickým haplotypem vyloučena z transferu, stejně tak embrya 

s prokázanými dvěma patologickými haplotypy u nemocí s recesivní dědičností. Doporučená 

k transferu jsou zdravá embrya s detekovaným nepatologickým haplotypem (bez mutace) a 

embrya, u nichž je prokázán pouze jeden patologický haplotyp recesivně děděný. 

K ověření výsledku preimplantační diagnostiky je ještě pacientce doporučeno podstoupit 

prenatální vyšetření z odběru plodové vody (PV) či choriových klků (CVS).  
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10 Laboratorní postupy použitých metod 

Praktická část této práce byla provedena v molekulárně genetické laboratoři a embryologické 

laboratoři společnosti Gennet s.r.o.  

Veškerá laboratorní příprava byla uskutečněna v laminárních boxech a oddělených 

místnostech učených k danému zpracování DNA (izolační místnost, Pre-PCR, PCR a Post-

PCR). Embryologická laboratoř sloužila pouze k primárnímu zpracování embryonálního 

materiálu a celogenomové amplifikace. 

Pro minimalizování kontaminace byly použity sterilní rukavice, špičky a mikropipety. Před 

každým protokolem byly všechny možné roztoky vysvíceny UV-zářením. 

 

10.1 Příprava PGH panelu 

Před přípravou PGH panelu musí poskytnout každý účastník vyšetření informovaný souhlas. 

V případě nezletilých dětí poskytli jejich informovaný souhlas rodiče nebo jejich zákonný 

zástupce. 

Pro přípravu PGH panelu reprodukčního páru jsou vybíráni rodinní příslušníci (nejméně však 

jeden) s co nejnižším koeficientem příbuznosti nebo v závislosti na dostupnosti genetického 

materiálu postiženého jedince.  

Pokud není k dispozici žádný biologický materiál příbuzných reprodukčního páru či je 

identifikována de novo mutace u ženy, haplotypy rozluštíme až na základě výsledku prvního 

PGD cyklu, kdy srovnáme profily embrya a rodičů. V případě prokázané de novo mutace u 

mužského partnera, provádíme haplotypovou analýzu z vyšetření jednotlivých spermií, u 

kterých aplikujeme stejný postup jako u buněk embrya. Spermie a buňky embrya poté 

vystavíme sekvenční analýze. 

PGH panel je připraven ve chvíli, kdy jsou navrženy dostatečně informativní STR markery 

okolo postiženého genu, zjištěné haplotypy jednotlivých členů rodiny a je identifikován 

konkrétní haplotyp ve vazbě s patologickou mutací.   
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10.1.1 Izolace DNA z biologického materiálu 

Extrakci DNA z biologického materiálu (kromě bukálních stěrů) provádí vždy laborantky.  

Periferní krev 

Izolace DNA z periferní krve je plně automatizována přístrojem pomocí speciálních kazet 

s roztoky. Kazety obsahují specifická činidla pro lýzu a extrakci DNA.  

Po vyjmutí příslušné kazety z obalu načteme její čárový kód pomocí čtečky a kazetu vložíme 

do přístroje. Díky načtení čárových kódů software přístroje rozpozná izolační program, 

protože je v souladu s reagenciemi kazety. Na dotykovém displeji nastavíme čísla vzorků, 

eluční objem a typ materiálu, ze kterého bude přístroj izolaci DNA provádět. Po následném 

vložení špiček, 2ml zkumavek se 400 µl periferní krve a 2ml elučních zkumavek, proces 

může být spuštěn. Zařízením lze současně izolovat 1-8 vzorků pod dobu asi 30 min. 

Výsledkem jsou vzorky izolované DNA, které jsou popsány vlastním číslem. 

K zamezení kontaminace během extrakce DNA přispívá synchronizovaný pohyb pipetovacího 

ramena. Přístroj zároveň obsahuje integrovaný HEPA filtr (High Efficiency Particulate Air 

Filter – vysoce účinný filtr vzduchových částic) a UV lampu pro základní dekontaminaci 

(Žůrek 2005).  

Jiný biologický materiál izolovaný komerčním kitem 

Před izolací DNA spustíme suchý termoblok na 56 °C v laminárním boxu. V případě 

biologického materiálu potratů a choriových klků navíc spustíme suchý termoblok na 37 °C. 

Primární zpracování biologického materiálu se liší: 

 Plodová voda (PV) – 1,5 ml plodové vody nebo kultivovaných amniocytů ve 

fosfátovém pufru (PBS) odebereme do 1,5ml zkumavek a centrifugujeme při 14000 

RMP/ 10 min. Poté odsajeme supernatant tak, aby ve zkumavce zbylo cca 200 µl. 

K peletu přidáme 20 µl proteinázy K a 200 µl pufru AL. Roztok dále inkubujeme při 

56 °C 10 min a poté přidáme 200 µl 100% etanolu. 

 Bukální stěr – štětičku s bukálním stěrem sterilně přeneseme do označené 1,5ml 

zkumavky. Přidáme 400 µl PBS pufru a necháme štětičku pufrem důkladně nasáknout. 
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Ke štětičce přidáme 20 µl proteinázy K a 400 µl pufru AL, roztok vortexujeme a 

inkubujeme při 56 °C/ 10 min. Poté přidáme 400 µl 100% etanolu. 

 Tkáň potraceného plodu (SAB) – odebranou tkáň (cca 25 mg) promyjeme 

v Petriho misce destilovanou vodou a přeneseme do 1,5ml zkumavky. Do zkumavky 

přidáme 180 µl pufru ATL a 20 µl proteinázy K, zvortexujeme. Vzorky inkubujeme 

v termostatu při 56 °C 1-3 h v závislosti na rozpuštění tkáně. Poté přidáme 200 µl 

pufru AL, vortexujeme 15 s a opět inkubujeme při 70 °C/ 10 min. Na závěr přidáme 

200 µl 100% etanolu. 

 Choriové klky (CVS) – odebranou tkáň ve fyziologickém roztoku nebo roztoku PBS 

v 1,5ml zkumavkách ceantrifugujeme při 8000 RMP/ 2 min, odsajeme supernatant. 

K sedimentu přidáme 180 µl pufru ATL s 20 µl proteinázy K, zvortexujeme. Vzorky 

inkubujeme v termostatu při 56 °C/ 20-30 min v závislosti na rozpuštění tkáně. Poté 

přidáme 200 µl pufru AL, vortexujeme 15 s a opět inkubujeme při 70 °C/ 10 min. Na 

závěr přidáme 200 µl 100% etanolu.  

Vzorky s etanolem v 1,5ml zkumavkách vortexujeme a krátce stočíme. Následně roztok 

přeneseme na kolonku umístěné ve sběrné zkumavce (obsažena v kitu), centrifugujeme při 

8000 RMP/ 1 min a poté kolonku přeneseme do nové sběrné zkumavky. Použitou 1,5ml 

zkumavku s filtrátem vyhodíme. (V případě izolace DNA z bukálních stěrů nanášíme roztok 

na kolonku opakovaně po cca 700 µl z důvodu většího objemu roztoku než je kapacita 

kolonky.). Pro odmytí přidáme na kolonku 500 µl pufru AW1 a centrifugujeme při           

8000 RMP/ 1 min. Kolonku přemístíme do nové sběrné zkumavky. Na kolonku dále přidáme 

500 µl pufru AW2 a opět centrifugujeme při 14000 RMP/ 3 min. Nakonec kolonku umístíme 

do nové označené sterilní 1,5ml zkumavky, přidáme 50-200 µl pufru AE (objem upravíme dle 

výchozího množství biologického materiálu; u bukálních stěrů 100 μl). Inkubujeme  1-5 min 

při pokojové teplotě (v případě bukálních stěrů 1 min) a pak centrifugujeme při                 

8000 RMP/ 1 min. 

Měření koncentrace DNA a ředění vzorku 

Po izolaci DNA z biologického materiálu změříme vzorky na koncentraci DNA. Výtěžnost 

z plodové vody a bukálního stěru je natolik nízká (3-20 ng/µl), že tyto vzorky pro 

haplotypovou analýzu neředíme. V případě periferní krve a tkáně potraceného plodu, jejichž 

výtěžnost DNA je v rozmezí 100-200 ng/µl, vzorky ředíme v poměru 4:46 (12,5x).  
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Koncentrace DNA u choriových klků vychází v rozmezí 4-50 ng/µl, proto tyto vzorky ředíme 

v závislosti na koncentraci v poměru 1:2.  

10.1.2 Návrh STR markerů a jejich primerů 

Výběr nejvhodnějších STR markerů 

Základním kriteriem pro návrh PGH panelu je lékařská zpráva s ověřenou patologickou 

mutací a gen, ve kterém se daná mutace nachází. Gen si zmapujeme  UCSC databázi a 

zhodnotíme, který STR marker se nachází nejblíže patologickému genu. Od tohoto STR 

markeru vycházíme pro vyhledávání v genetické databázi Marshfield genetic map, kde 

můžeme jednotlivé STR markery vybírat na základě jejich heterozygozity a síly genové 

vazby. Vybrané STR markery v této databázi opět ověřujeme vyhledáváním v UCSC 

databázi, avšak již zaznamenáme jejich přesnou lokalizaci v bp, vzdálenost STR lokusu od 

genu i v cM, typ repetitivních motivů, heterozygozitu STR markeru (oranžový rámeček 

v příloze 1) a sekvenci DNA. 

Pro návrh STR markerů můžeme použít i odborné studie v případě, že markerů není dostatek 

informativních nebo se gen nachází ve špatné oblasti (blízko centromery, u telomery). 

Výběr primerů 

Vybranou referenční DNA sekvenci STR markeru z UCSC databáze převedeme do programu 

Primer3, kde zadáme název STR markeru, jeho délku (ne <100 bp nebo >450 bp), délku 

primeru (20-27 bp) a Ta primeru (58-61 °C). Program je schopný navrhnout pár primerů pro 

STR marker podle našich kriterií. Zvolený pár primerů následně zaznamenáme i 

s poznámkami dalších ověření k STR markeru (zelený rámeček v příloze 1).  

Pro ověření sekvence primeru na přítomnost SNPs používáme program SNPCheck3. Když je 

SNP v sekvenci primeru detekován, musíme navrhnout primer jiný.  

Každý primer musí být také zkontrolován na komplementaritu k Alu sekvencím. K tomu je 

určena aplikace Blast, kam vložíme sekvenci primeru navrženou programem Primer3. 

Získáme tak výsledky srovnávací analýzy na základě komplementarity bází. 



106 

 

 

Značení primerů 

Kritéria pro fragmentační analýzu jako fluorescenční zbarvení či délka předpokládaných alel 

(délka fragmentů DNA je stanovena v programu Primer3) u STR lokusu musíme stanovit již 

na začátku optimalizace PCR protokolu. 

 Z vybraných STR markerů sestavíme dvě multiplexní reakce (A/B) tak, aby se délky 

jednotlivých alel STR lokusů označených stejnou fluorescenční barvou nepřekrývaly (modrý 

rámeček v příloze 1). Fluorescenční sondou označíme 5´-konec F-primeru a R-primer 

necháváme bez označení. U chimérických primerů přidáme Tag-sekvenci se značenou sondou 

specifickou pro dané fluorescenční zbarvení k ještě neoznačenému F-primeru a Tag-sekvenci 

bez sondy k R-primeru. Páry primerů s Tag-sekvencí jsou dlouhé v rozmezí 36-50 bp oproti 

normálně značeným primerům s fluorescenční sondou, kterým délka zůstává stejná i po jejich 

návrhu (18-25 bp).  K fluorescenčnímu značení F-primerů využíváme čtyři barvy – 6FAM – 

modrá, VIC – zelená, NED – černá a PET – červená. Barva LIZ – oranžová je určena ke značení 

vnitřního standardu v kapilární elektroforéze. 

Kontrola účinnosti primerů 

Primární krokem po objednání a doručení námi navržených primerů je jejich naředění na 

správnou koncentraci. Ke stočeným lyofilizovaným primerů přidáme takové množství 50% 

roztoku dimethylsulfoxidu (DMSO) s tris-EDTA (TE) pufrem, aby výsledná koncentrace 

primerů byla 100 µM. Poté vytvoříme pracovní roztoky jednotlivých primerů o koncentraci 

25 µM zředěním pomocí TE pufru. Pracovní roztoky zvortexujeme, stočíme a uchováváme v 

mrazáku.  

Účinnost primerů provádíme s reakční směsí uvedenou v tab. 10-1. Využíváme komerčně 

dodávaný master mix pro multiplexní PCR. Připravené 0,2ml zkumavky s reakční směsí a 

DNA přeneseme do termocykleru s pustíme program doporučený v příručce 2x Multiplex 

PCR Master Mix (tab. 10-2).    
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 Komponenty 
Množství na 1 reakci [µl] 

Neznačené primery Značené primery 

2x Multiplex PCR Master Mix 5 5 

F/R-primer [25µM] 0,5/0,5 0,5/0,5 

Tag-primer 1,4 - 

dH2O 0,6 2 

Kontrolní DNA 2 2 

           Tab. 10-1: Komponenty reakční směsi pro optimalizaci značených a chimérických primerů  

Teplota [°C] Čas [s, min] Počet cyklů 

95 15 min 1 

94 30 s 

28 60 40 s 

72 1 min 

72 5 min 1 

60 20 min 1 

4 ∞ 1 

       Tab. 10-2: PCR program 

Horizontální elektroforéza 

Nejprve připravíme 2% agarózový gel, kdy si do varné baňky navážíme 2 g agarózy a 

doplníme pracovním tris-borát-EDTA (TBE) pufrem 1x do 100 ml. Promícháme a necháme 5 

min stát. Potom vaříme v mikrovlnné troubě, dokud se agaróza zcela nerozpustí. Vznikne 

průhledný roztok, který zchladíme (cca na 60 °C) pod vodou. Nalijeme do připravené formy 

s hřebeny a necháme ztuhnout. Agarózový gel skladujeme ponořený v pracovním TBE pufru 

1x v lednici. 

Po doběhnutí amplifikace DNA můžeme PCR produkty aplikovat na gel – 5 µl PCR produkt 

smícháme s 3 µl Loading Buffer a naneseme na 2% agarózový gel spolu se 6 µl žebříčku 

(ladderu). Spustíme elektroforézu na 110 V po dobu 35 min. Po skončení elektroforézy 

přeneseme gel do lázně s ethidiem bromidu na cca 15 min. Gel následně vizualizujeme pod 

UV lampou a vyfotografujeme. Při hodnocení fotodokumentace kontrolujeme délku 

fragmentů DNA u STR markerů, zda odpovídá přibližně stejné délce jako v návrhu primerů.  
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10.1.3 Optimalizace pracovního postupu 

V průběhu optimalizace fragmentační analýzy můžeme měnit tato kritéria: 

 Objem jednotlivých primerů v primer mixu podle síly signálu peaků viditelné na 

elektroforetogramu. 

 Koncentraci DNA, kterou přizpůsobujeme na množství DNA z jedné buňky. 

 Množství PCR produktu, které dáváme na kapilární elektroforézu. 

 Délku nasávání PCR produktů kapilárou během elektroforézy v genetickém 

analyzátoru. 

Na základě vhodných podmínek PCR specifických pro konkrétní gen a onemocnění 

vytvoříme pracovní protokol, který obsahuje údaje o složení primer mixu, množství 

komponentů v reakční směsi, PCR program a podmínky pro kapilární elektroforézu. 

Zoptimalizovaný pracovní protokol poté aplikujeme na MDA produkty a vzorky DNA 

reprodukčního páru v průběhu PGD cyklu.  

Multiplexní PCR  

Pokud délka fragmentu DNA odpovídala očekávané délce STR lokusu na horizontální 

elektroforéze, můžeme pokročit ke smíchání primerů všech STR markerů do jedné 

amplifikační reakce. V prvním optimalizačním protokole pro každý set A/B vycházíme 

z množství 3 µl každého primeru o koncentraci 25 µM do celkového objemu 75 µl primer 

mixu, který doplníme TE pufrem. Připravený primer mix přidáme do reakční směsi uvedené 

v tab. 10-3. PCR program použijeme stejně jako při validaci (tab. 10-2). Každý primer mix se 

liší obsahem STR markerů specifických pro dané monogenní onemocnění. 

Komponenty 
Množství na 1 reakci [µl] 

Neznačené primery Značené primery 

2x Multiplex PCR Master Mix 5 5 

Primer mix 0,6 0,6* 

Tag-primer 1,4 - 

dH2O 1 2,4* 

Kontrolní DNA 2 2 

         * Množství se může měnit na základě zlepšení efektivity PCR. 

            

           Tab. 10-3: Komponenty reakční směsi pro multiplexní PCR 
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Kapilární elektroforéza  

Po amplifikaci DNA provedeme kapilární elektroforézu, kdy si nejprve připravíme směs      

Hi-Di Formamidu a velikostního standartu GeneScan-500 LIZ v poměru 1:0,02. Poté 

pipetujeme 10 µl této směsi na dno jamky destičky genetického analyzátoru a 1 µl PCR 

produktu. Analyzační destičku zdenaturujeme při 94 °C/ 4 min v termocykleru a spustíme 

elektroforézu v genetickém analyzátoru. 

Výsledky z kapilární elektroforézy hodnotíme v programu GeneMapper, kde jsou data 

převedena do elektroforetogramu. Z elektroforetogramu vyčteme kromě alel i velikost 

fluorescenčního signálů jednotlivých peaků. Signál musí splňovat určité podmínky. Kriteria 

pro fluorescenční detekci výšky všech analyzovaných peaků je 50-8000 referenčních jednotek 

(RFU). Pokud jsou peaky mimo tento rozsah jejich výšky či není elektroforetogram kvalitní, 

PCR produkt můžeme znovu vložit do analyzátoru a kapilární elektroforézu zopakovat. 

10.1.4 Zpracování PGH panelu  

Zoptimalizovaný pracovní protokol aplikujeme na vzorky DNA reprodukčního páru a jejich 

rodinných příslušníků (příloha 2). Testovaní provádíme pro každou rodinu a nemoc zvlášť. 

Na základě identifikace patologického haplotypu ve vazbě s mutací vycházíme z haplotypů 

reprodukčního páru, ze kterých pak navrhneme možné haplotypy embrya či informativní STR 

markery specifické pro daný PGH panel a rodinu (příloha 3). 

Za minimální počet informativních alel považujeme šest plně informativních alel u 

vyšetřovaných STR markerů s rozložením – tři alely STR lokusů ležících do 5 cM před 

genem (nebo intragenové) a tři alely STR lokusů do 5 cM za genem (nebo intragenové).  

V případě, že se pro testovanou rodinu nepodaří nalézt dostatečný počet informativních STR 

markerů ani po dalším návrhu, můžeme k PGD přistoupit pouze tehdy, když je klinickým 

genetikem rodině sděleno omezení navrhovaného postupu. Pokud reprodukční pár takový 

výsledek neakceptuje, konzultuje s nimi klinický genetik další alternativy (dárce, spontánní 

těhotenství s následnou prenatální diagnostikou a případným UPT postiženého plodu).  
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10.2 Vyšetření embrya v rámci PGD 

Zpracování biologického materiálu embrya provádíme ve dvou laboratořích – embryonální a 

molekulárně genetické. V embryologické laboratoři probíhá biopsie blastomery či 

trofoektodermu z embrya, lýza buněk a amplifikace celého genomu (MDA amplifikace). 

Vzorky v podobě MDA produktu dále zpracujeme na PCR a kapilární elektroforézu, popř. 

sekvenování, ke zjištění nosičství zdravých či patologických haplotypů.  

10.2.1 Hodnocení vývoje embrya 

Hodnocení stavu spermatu, oocytů a embrya provádí embryolog každý den od biopsie. Pro 

každý biologický materiál jsou přesná kriteria, co by měl splňovat pro jednotlivé stupně 

vývoje. Postupný vývoj embrya se zapisuje do programu Meditex. 

Oocyt (16-22 hod po oplození) 

0PN (neoplozený oocyt) – v cytoplazmě oocytu není vidět žádný PN a perivitellinním 

prostoru je 1 polární tělísko (známky zralého oocytu před oplozením). 

1PN (aktivovaný/ partenogenetický oocyt) – v cytoplazmě se nachází 1 PN.  

2PN (správně oplozený oocyt) – v cytoplazmě se nacházejí 2 PN a v PP 2 polární tělíska. 

3PN (triploidní oocyt) – v cytoplazmě se vyskytují 3 PN a v PP 1 polární tělísko – digyny. 

>4PN (polyploidní oocyt). 

Dg (degenerovaný oocyt) – nehomogenní tmavá cytoplazma se známkami nebo bez známek 

oplození. 

Embryo ve stádiu rýhování (48-72 hodin po oplození) 

Stupeň 1 – embryo se 2-4 či 6-8 blastomerami, všechny buňky stejné velikosti, fragmentace 

do 10 % (jedná se zpravidla o rozpadlé PB).  

Stupeň 2 – embryo se 2-4 či 6-8 blastomerami, buňky stejné velikosti, fragmentace do 30 %. 
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Stupeň 3+ - embryo se 2-4 či 5-8 blastomerami, buňky nestejné velikosti, fragmentace do    

10 %. 

Stupeň 3 – embryo se 2-4 či 5-8 blastomerami, buňky nestejné velikosti, fragmentace do      

50 %. 

Stupeň 4 – embryo se 2-4 či 5-8 blastomerami, buňky nestejné velikosti, fragmentace nad    

50 %. 

Pokud se v cyklu vyskytne více embryí ve stupni 1-2, která se netransferují, jsou tato embrya 

mražena do dalšího IVF cyklu.  

Morula (72-114 hodin po oplození) 

M1 (stádium moruly) – embryo vykazuje od 14-16 buněk bez známek kompaktace (splynutí 

buněk). 

M2 (kompatující morula) – morula vykazuje různý stupeň kompaktace a současně lze rozlišit 

i jednotlivé buňky. 

M3 (kompaktovaná morula) – zcela zkompaktovaná morula bez výskytu samostatných buněk 

(pokud se vyskytnou, jedná o fragmenty). 

Blastocysta (114-144 hodin po oplození) 

BL1 (časná blastocysta) – blastocel vyplňuje méně jak ½ embrya. 

BL2 (blastocysta) – blastocel vyplňuje ½ embrya. 

BL3 (plná blastocysta) – blastocel vyplňuje více ½ embrya, podobné BL4 , ale ZP je stále 

tenká. 

BL4 (expandovaná blastocysta) – blastocel vyplňuje celé embryo, je zřetelný embryoblast 

trofoektoderm, ZP je značně ztenčena. 

BL5 (hatchující blastocysta) – stejné znaky jako BL4, ale část embrya protrhla ZP a 

expandovala ven. 
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BL6 (hatchovaná blastocysta) – celé embryo opustilo ZP (lze pozorovat prázdnou ZP a 

samotné embryo). 

U blastocysty BL3-BL6 se hodnotí také ICM a TE. 

Vnitřní masa buněk 

A – buňky těsně semknuté, mnoho buněk. 

B – buňky volně seskupené, několik buněk. 

C – velmi málo buněk. 

Trofoektoderm 

A – mnoho buněk formujících ucelený epitel. 

B – několik buněk formujících volně seskupený epitel. 

C – velmi málo buněk. 

10.2.2 Zpracování biologického materiálu embrya 

Biopsii blastomery či trofoektodermu z embrya provádí vždy embryolog. Biologický materiál 

z jednotlivých embryí v mediu na Petriho miskách a zalité sterilním olejem předává 

embryolog odděleně. Do zpracování jsou uchovávány embrya a jejich buňky v inkubátoru při 

37 °C. 

Přenos blastomery do zkumavky a lýza buněk  

Před celogenomovou amplifikací je nutné blastomery/ trofoektoderm omýt od media pomocí 

PVP a PBS.   

Jednotlivé buňky promyjeme v kapkách v PVP/ PBS pufru zalité sterilním olejem a následně 

přeneseme pod mikroskopem pomocí pipety do 0,2ml zkumavek. Zkumavky jiź obsahují    

2,5 µl roztoku 20 mM NaOH a 50 mM DTT.  
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U spermií potřebných pro PGH panel se primární zpracování neodlišuje od biologického 

materiálu embrya, přibývá pouze krok kvůli efektivnější lýze. Embryolog jednotlivé spermie 

rozdělí do 0,2ml zkumavek a ty jsou uskladněny v lyzačním roztoku (200mM NaOH a 50mM 

DTT) zakápnuté sterilním olejem ještě několik hodin v mrazáku při -70 °C. Následuje stejný 

postup jako u blastomer. 

Před lýzou buněk 0,2ml zkumavky stočíme 15 s, zakápneme sterilním olejem, a dáme do 

termocykleru na 65 °C/ 10 min. Buněčnou lýzu poté neutralizujeme přidáním 2,5 µl 200mM 

tricinu.  

Celogenomová amplifikace 

Lyzované buňky můžeme zamrazit nebo rovnou použijeme na celogenomovou amplifikaci. 

K lyzatům o objemu 5 µl přidáme 45 µl reakční směsi uvedené v tab. 10-4. Reakční směs 

pipetujeme na chladicím stojánku. Následně vzorky přeneseme do termocykleru a spustíme 

program pro MDA podle tab. 10-5. 

Komponenty 
Množství na jednu 

reakci [µl] 

 
Teplota [°C] Čas [h, min] 

Repli-G pufr 29  30 16 h* 

Ф29 polymeráza 1  65 5 min 

dH2O 15  4 ∞ 

* Délka MDA reakce se mění v závislosti na 

použitém materiálu – blastomera a spermie 16 h; 

trofoektoderm 4 h. 

Tab. 10-4: Reakční směs pro celogenomovou amplifikaci Tab. 10-5: MDA program pro termocykler 

 

Po skončení celogenomové amplifikace přeneseme MDA produkty do molekulárně genetické 

laboratoře, kde je naředíme sterilní vodou v poměru 4:46 (12,5x). Následně můžeme 

pokračovat sekvenační či fragmentační analýzou.  

10.2.3 Sekvenační analýza 

Nejprve si připravíme amplikon DNA, který je charakterizován párem primerů ohraničující 

místo vzniklé mutace v genu. Naředíme si primery na koncentraci 10 µM a do 0,2ml 
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zkumavek napipetujeme reakční směs připravenou podle tab. 10-6. Zkumavky přeneseme do 

termocykleru a spustíme PCR program podle tab. 10-7. 

Komponenty 
Množství na jednu 

reakci [µl] 

 
Teplota [°C] Čas [min] Počet cyklů 

10x PCR pufr II 2,5  95 10 1 

MgCl2 [25mM] 2,5  94 1 

33 Dnes 4  60 1 

Primery F/R 0,6/0,6  72 1 

Polymeráza Gold 0,3  72 10 1 

dH2O 13,5  4 ∞ 1 

DNA 1     

   Tab. 10-6: Reakční směs pro přípravu amplikonu DNA     Tab. 10-7: Program pro amplifikaci templátu DNA              

k sekvenační analýze 

Kontrolní elektroforéza a přečištění PCR produktu 

Po doběhnutí PCR si připravíme kontrolní elektroforézu – 5 µl PCR produkt smícháme s 3 µl 

Loading Buffer a naneseme na 2% agarózový gel (příprava gelu je uvedena výše 

v subkapitole Horizontální elektroforéza) spolu se 6 µl žebříčku (ladderu). Spustíme 

elektroforézu na 110 V/ 35 min. Po skončení elektroforézy přeneseme gel do lázně s ethidiem 

bromidu na zhruba 15 min. Gel následně vizualizujeme pod UV lampou a vyfotografujeme. 

Při hodnocení fotodokumentace kontrolujeme délku fragmentů DNA, zda odpovídá přibližné 

délce amplikonu.  

V případě, že délka amplikonu na agarozóvém gelu odpovídá, pokračujeme v přečištění PCR 

produktu. Připravíme si směs s 6,6 µl FastAP a 0,13 µl ExoI, kterou přidáme k 20 µl PCR 

produktu. Vzorky přeneseme do termocykleru a spustíme program podle tab. 10-8. 

Teplota [°C] Čas [min] Počet cyklů 

37 45 1 

80 15 1 

4 ∞ 1 

   Tab. 10-8: Program pro přečištění PCR produktu 
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Sekvenační reakce 

Přečištěné PCR produkty můžeme dále použít k sekvenační reakci. V této fázi je rozdělen 

každý PCR produkt na dvě reakce podle použitých F- a R-primerů. Připravíme si reakční 

směs uvedenou v tab. 10-9, kdy množství DNA odhadneme ze síly bandu viditelného na gelu 

kontrolní elektroforézy. Od síly bandu je závislé i množství sterilní vody, které doplníme do 

objemu 8 µl. Po napipetování reakční směsi a přidání PCR produktu můžeme spustit 

v termocykleru program z tab. 10-10. 

Komponenty 
Množství ne jednu 

reakci [µl] 

 
Teplota [°C] Čas [s, min] Počet cyklů 

Primer F stejně R 1  96 3 min 1 

BigDyeTerminator V3.1 1  96 10 s 

30 dH2O 1-5  50 5 s 

DNA 1-5  60 2 min 

   4 ∞ 1 

     Tab. 10-9: Reakční směs pro sekvenční reakci  Tab. 10-10: Program pro sekvenační reakci 

Přesrážení sekvenční reakce 

Přesrážení sekvenční reakce spočívá v tom, že k 8 µl produktu sekvenační reakce přidáme    

32 µl směsi uvedené v tab. 10-11. Následně vortexujeme a necháme stát 15 min při pokojové 

teplotě. Po centrifugaci při 14000 RMP/ 20 min tekutinu odsajeme a k peletu přidáme 100 µl 

70% etanolu. Opět vzorky vortexujeme, centrifugujeme při 14000 RMP/ 15 min a odsajeme 

všechnu tekutinu. Nakonec necháme pelet vzorků pořadně vysušit asi 1 hod při pokojové 

teplotě a poté přidáme 15 µl Hi-Di formamidu. Před aplikací vzorků do genetického 

analyzátoru provedeme denaturaci, kdy vložíme analyzační destičku se vzorky do 

termocykleru s spustíme program denaturace při 94 °C/ 4 min.  

 

     Tab. 10-11: Komponenty k přesrážení sekvenační reakce 

Komponenty 
Množství ne jednu 

reakci [µl] 

Acetát sodný [3M, pH 4,6] 1,2 

100% etanol  25 

dH20 5,8 
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10.2.4 Fragmentační analýza 

Multiplexní PCR 

MDA produkty používáme jako standardní vzorky DNA. Pro přípravu primer mixu 

vycházíme z pracovního protokolu daného onemocnění, který vznikl po optimalizaci 

reakčních podmínek. Komponenty v reakční směsi pro multiplexní PCR se mohou nepatrně 

lišit v závislosti na efektivitě zoptimalizované PCR a následné elektroforéze. Pracovní 

protokoly a PCR program vycházejí víceméně z tab. 10-2 a 10-3.  

Samotná PCR probíhá v 0,2ml zkumavkách, do kterých pipetujeme 8 µl reakční směsi a 2 µl 

zředěného MDA produktu nebo vzorků DNA. Poté zkumavky přeneseme do termocykleru a 

spustíme program PCR. 

Kapilární elektroforéza 

Po amplifikaci DNA postupujeme stejně jako při optimalizaci multiplexní PCR. Na dno 

analyzační destičky pipetujeme 10 µl směsi Hi-Di formamidu s velikostním standardem a 

přidáme 1 nebo 2 µl PCR produktu. Následuje denaturace při 94 °C/ 4 min v termocykleru a 

spuštění elektroforézy v genetickém analyzátoru. 

Hodnocení výsledku fragmentační analýzy 

U hodnocení haplotypů u spermií potřebných pro PGH panel se fragmentační a sekvenační 

analýzy prolínají. Pokud v haplotypu jedné spermie zjistíme mutaci, můžeme k ní na základě 

fragmentační analýzy přiřadit haplotyp. Druhý (zdravý) haplotyp nám odkryje spermie, u 

které žádná mutace sekvenační analýzou identifikována nebyla. Oba haplotypy zjištěné ze 

dvou spermií si následně můžeme porovnat s DNA izolovanou z periferní krve partnera.  

Srovnání profilů embrya a reprodukčního páru 

V průběhu sestavování haplotypů PGH panelu reprodukčního páru jsme vytvořili i formulář 

pro odečet jednotlivých alel embrya (příloha 4). V programu GeneMapper vždy hodnotíme 

každý STR marker samostatně. STR marker si rozklikneme v elektroforetogramu na 

obrazovku v pořadí matka, embryo a otec a zapisujeme jednotlivé délky alel (v bp) do 

formuláře.  
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Každé analyzované embryo je hodnoceno také samostatně. K výsledku je nutné spolehlivě 

vyhodnotit minimálně dvě informativní alely – jednu před testovaným genem a jednu za 

testovaným genem, samozřejmě pokud není informativní žádná intragenová alela. Na základě 

zjištění stavu haplotypů u embrya zvážíme jeho doporučení či nedoporučení k transferu.     

10.2.5 Interní kontrola 

Negativní kontrola 

S každým protokolem analyzujeme tři negativní kontroly, kde je DNA nahrazena sterilní 

vodou. Negativní kontroly připravujeme při promývání buněk v PVP (kontrola roztoků: PVP 

a PBS, tricinu, DTT a NaOH) a pro amplifikaci celého genomu (kontrola MDA – MDA). Po 

skončení MDA si připravíme ještě negativní kontrolu pro PCR. 

Pozitivní kontrola 

K pozitivním kontrolám řadíme vzorky DNA reprodukčního páru, které slouží jako kontrola 

průběhu PCR. Pozitivní kontroly přidáváme během příprav PCR. DNA reprodukční páru 

umožňuje také kontrolu kontaminace cizorodou DNA. Kontaminace cizí DNA by byla 

viditelná po kapilární elektroforéze jako alelický profil, který nesouhlasí s genotypem embrya.  

Kontrola porovnání výsledku s prenatální diagnostikou 

Výsledek preimplantační diagnostiky doporučujeme pacientce ještě ověřit v rámci prenatální 

diagnostiky odběrem plodové vody či choriových klků, kdy je aplikován pracovní protokol 

stejný jako při PGD cyklu. 
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11 Seznam použitých chemikálií a přístrojů 

Přístroje v molekulárně genetické laboratoři 

Extrakční přístroj, MagNa Pure Compact (Roche) 

- automatická izolace DNA z periferní krve 

Filtrace vody, Ultra pure water system (Fisher Scientific) 

- přistroj pro filtraci vody na destilovanou a deionizovanou 

Inkubátor, EN 500m (Nüve) 

- rozpuštění tkáně 

Laminární box, MSC Advantage (Thermo Electron)  

- izolace DNA a příprava PCR 

Lednice a mrazáky, AEG (Elektrolux) 

- uchování komponent, biologického materiálu a vzorků DNA 

Minicentrifuga, Mini Spin plus (Eppendorf)  

- stočení komponent pro izolaci DNA a PCR 

Spektrofotometr, NanoDrop 2000 (Thermo Scientific)   

- měří koncentraci DNA u vzorků v ng/µl 

Termoblok, Dry Bath Incubator (Major Science) 

- lýza buněk 

Třepačka/ Vortex, Yellow line TTS2 nebo MS3 Basic (IKA) 

- promísení reagencií při izolaci DNA  

Termocyklery, GeneAmp PCR System 9700 nebo Veriti 96-Well Thermal Cycler (Applied 

Biosystems) 

- zajištění pomocí specifického střídání teplot průběh PCR reakce 

3130 Genetic Analyzer s příslušným softwarem – 3130 Data Collection Software, 

Sequencing Analysis Software a GeneMapper (Applied Biosystems) 

- pro průběh kapilární elektroforézy a analýzu 
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Vana pro agarózovou elektroforézu, OWL Easycast B2 (Thermo Scientific) 

- pro průběh horizontální agarózové elektroforézy  

Zdroj pro elektroforézu, MP-500P (Major Science)  

- pro průběh horizontální agarózové elektroforézy 

Mikrovlnná trouba (ETA) 

- k přípravě agarózového gelu  

Předvážky, Valor 3000 XTreme (Ohaus) 

- navážení agarózy pro přípravu gelu  

Transiluminátor, Ultraviolet Transiluminator (UltraLum) 

- vizualizace DNA s interkalačním EB v agarózovém gelu  

Foto-zařízení, UltraCam documentation system (UltraLum) 

- dokumentaci agarózového gelu  

UV dekontaminační box, Aura PCR (BIO-AIR Instrument) 

- dekontaminace laboratorních pomůcek 

 

Přístroje v embryologické laboratoři 

Inkubátor, Hera cell 150 (Heraeus) 

- uchování a kultivace embryí  

Mikroskop, SZX7 (Olympus) 

- promytí blastomer a přenos do 0,2ml zkumavek 

Třepačka/ Vortex, MS2 Minishaker (IKA)  

- promísení reagencií při přípravě WGA reakce  

Minicentrifuga, Mini Spin plus (Eppendorf) 

- příprava WGA reakce  

Hlubokomrazící box, ULTF80 (DAIREI) 

- uložení reagencií pro komponenty kitu MDA 
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Chladnička s mrazákem, AEG  (Elektrolux) 

- uložení komponent pro lýzu buněk 

Termocykler, Thermal cycler (Bio-Rad) 

- lýza buněk a průběh celogenomové amplifikace DNA 

 

Spotřební materiál 

Špičky k pipetám s filtrem o objemu 3 μl, 10 μl, 100 μl a 1000 μl  

Zkumavky o objemu 0,2 ml, 0,5 ml a 1,5 ml  

Ochranné latexové rukavice  

96-jamková destička, MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate (Applied Biosystems)  

Gumové septum, 96-Well Plate Septa (Applied Biosystems)  

Spodní držák destičky, 96-Well Base Plate (Applied Biosystems)  

Horní držák destičky, 96-Well Plate Retainer (Applied Biosystems)  

Kapátko, Pipette Pasteur (BioSigma)  

Separační pipety, Denuding Sterile (Microtech)  

Petriho misky, Falcon (DB Biosciences)   

Injekční jehly, Sterican (Braun)  

 

Chemikálie - reagencie a činidla 

6x Loading Dye (Thermo Scienific) 

Agarose for DNA electrophoresis (Serva) 

Big Dye Terminator v3.1, Cycle Sequencing kit (Applied  Biosystems) 

Buffer (10x) with EDTA (Applied Biosystems)  

Deonizovaná voda z přístroje Barnstead Smart2Pure (Thermo Scientific) 

Destilovaná voda z přístroje Barnstead Smart2Pure (Thermo Scientific) 

Dimethyl sulfoxide (Sigma) 
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Dithiothreitol (Qiagen) 

- součást komerčního kitu REPLI-g Midi  

Dulbecco´s phoshate buffered saline (Sigma)  

EDTA (Promega) 

Ethylalkohol absolutní 96% p.a. (Penta)  

Ethylalkohol p.a. 70%  (Penta)   

Etidium Bromid (Bio Basic) 

ExoI- Exonuclease I (Fermentas) 

FastAP (Thermosensitive Alkaline Phosphatase) (Fermentas) 

GeneRuler 100 bp DNA Ladder (Thermo Scientific) 

GeneScan-500 LIZ Size Standard (Applied Biosystems)  

Hi-Di Formamide (Applied Biosystems) 

MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche)  

Mineral Oil (Sigma) 

Multiplex PCR Kit (Qiagen) 

Orange G (Sigma) 

REPLI-g Midi Kit (Qiagen) 

Sodium acetate (Sigma) 

Sodium hydroxide (Sigma) 

Polyvinylpyrrolidone solution (Sigma) 

POP-7 Performance Optimized Polymer (Applied Biosystems)  

Protease (Qiagen) 

QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) 

- izolace PV a bukálních stěrů 
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QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen) 

- izolace CVS a tkání 

Qiagen Multiplex PCR Kit (Qiagen)  

Tricine (Sigma) 

Tris-EDTA buffer solution (Fluka) 

 

Fluorescenčně značené primery (Applied Biosystems)  

Neznačené primery (Generi Biotech, Sigma)  
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12 Výsledky 

Výsledky vyšetření PGD cyklů monogenních chorob byly zpracovány od roku 2008 do 

začátku roku 2013. Celkem bylo za tuto dobu vyšetřeno 66 nemocí s autozomální i 

gonozomální dědičností (obr. 12-1). Nejvyšší podíl výskytu alel monogenních chorob se 

nacházel na chromozomu X. Z tohoto důvodu i z hlediska specifickému X-vázanému způsobu 

dědičnosti jsou výsledky zaměřeny na prezentaci dat PGD cyklů těchto nemocí. 

 

 
Obr. 12-1: Lokalizace genů všech monogenních chorob za účelem vyšetření PGD  
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12.1 Diagnostikované X-vázané nemoci  

Diagnostikované X-vázané choroby byly způsobeny různými typy mutací, od bodových, přes 

velké delece a inzerce až po expanze repetitivního motivu v genu. Většina těchto 

patologických genů se nachází na dlouhém raménku chromozomu X a pouze dva geny jsou 

lokalizovány na krátkém raménku chromozomu X (tab. 12-1). Ze všech vyšetřených 

monogenních nemocí tvořily asi jednu čtvrtinu (15) choroby vázané na chromozomu X, 

přičemž 3 nemoci se vyznačují dominantní dědičností (incontinentia pigmenti, syndrom 

fragilního X, X-vázaná dominantní Charcot-Marie-Toothova neuropatie typu 1) a zbytek patří 

do skupiny nemocí s recesivní dědičností. 

     Nemoc Gen Lokalizace Mutace 

Duchennova muskulární dystrofie (DMD) Dystrofin Xp21.1 exon/intron delece 

X-vázaná imunitní polyendokrinopatie (IPEX) FOXP3 Xp11.23 c.1015C>G (p.P339A) 

X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience  

(X-SCID) 
IL2RG Xq13.1 c.252C>G (p.N84K) 

X-vázaná Charcot-Marie-Toothova neuropatie typu 1 

(CMTX1) 
GJB1,Cx32 Xq13.1 c.27G >T (p.L9F) 

Fábryho nemoc (FD) GLA Xq22.1 c.1025G>A(p.R342Q) 

Pelizaeus–Merzbacherova nemoc (PMD) PLP1 Xq22.2 intragenová duplikace 

Alportův syndrom (AS) COL4A5 Xq22.3 

c.3686G>C (p.G1229A) 

c.187G>T (p.G63X) 

3Mb intragenová  delece 

Okulocerebrorenální syndrom, Loweho syndrom 

(OCRL) 
OCRL Xq26.1 c.129G>A (p.G431S) 

Börjeson-Forssman-Lehmanův syndrom (BFLS) PHF6 Xq26.2 c.758C>A (p.T256K) 

Hemofilie B faktor IX Xq27.1 AK245  v exonu 6 

Syndrom fragilního X (FRAXA, FXS) FMR1 Xq27.3 expanze CGG motivu * 

Hemofilie A faktor VIII Xq28  inverze 

Incontinentia pigmenti, Bloch–Sulzbergerův syndrom 

(IP) 
NEMO,IKBKG Xq28 intragenová delece 

X-vázaná adrenoleukodystrofie, Schilderova choroba 

(X-ALD) 
ABCD1 Xq28 c.887A>G (p.Y296C) 

X-vázaná myotubulární myopatie typu 1 (X-LMTM1) MTM1 Xq28 c.82delA (p.N28L) 

*pre-mutace (∼55–200 CGG opakování) a plná mutace (>200 CGG opakování). 

 

Tab. 12-1: Seznam vyšetřených X-vázaných nemocí 

 

   12.2 Lokalizace patologického genu a STR markerů 

Z  tab. 12-1 také vyplývá, že faktor VIII, NEMO, ABCD1 a MTM1 geny jsou lokalizovány ve 

stejné oblasti na chromozomu X (Xq28), proto navržené STR markery v okolí patologického 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=318845&type=3
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faktor VIII genu posloužily i v analýze PGH panelu incontinentia pigmenti a X-vázané 

adrenoleukodystrofie. Pro zvýšení alelické informativity STR markerů v PGH panelu           

X-vázané myotubulární myopatie typu 1 byl ještě původní panel rozšířen o sedm dalších STR 

markerů – 4 STR markery byly využity z panelu syndromu fragilního X a 3 STR markery 

byly nově navrženy v okolí MTM1genu (tab. 12-2). 

STR marker Lokalizace (UCSC) FRAXA Hem A IP X-ALD X-LMTM 

DXS6806 143433715-143434014           

DXS8043 144028513-144028731           

DXS8028 144243190-144243513           

AFMA113ZF5  144529422-144529809           

DXS8045 145512040-145512399           

DXS1200 145745235-145745633           

DXS10066 145811882-145812238           

DXS297 146003951-146004107            

DXS998 146607898-146608126           

DXS548  146803448-146803644           

FMR1 146993469-147032647           

DXS731 147172472-147172559           

DXS1215 147268637-147268905           

DXS8091 147602800-147603133           

DXS1193 148380185-148380451           

DXS1113 148597193-148597423           

DXS8086 149420308-149420679           

DXS8377  149566471-149566716           

DXS8069 149637058-149637385           

DXS7423 149710903-149711089           

MTM1 149737047-149841616            

DXS8011 149866896-149867237           

DXS8103 150115150-150115484           

DXS1684 150125698-150125845           

DXS8061 152021508-152021832           

DXS8087 152894326-152894670           

ABCD1 152990323-153010216           

38xAT 153299723-153299967           

NEMO, IKBKG 153770459-153793261            

DXS1073 153828848-153829168           

Faktor VIII 154064064-154250998           

19xGT 154103961-154104092           

KIIIR 154164231-154164330           

23xTTC 154189957-154190190           

20xAT 154366487-154366616           

26xAC 154397628-154397834           

21xAT 154555031-154555208           

22xGT 154762258-154762491            

DXS1108 154861849-154862012           

24xGT 154884291-154884446           

23xGT 154909705-154909954           

Tab. 12-2: Shodné STR markery použité pro panely nemocí fragilního X syndromu, hemofilie A, incontinentia 

pigmenti, X-vázané adrenoleukodystrofie a X-vázané myotubulární myopatie. Barevně označené STR markery 

jsou intragenové. Vyšrafovaná pole u každého STR markeru znamenají jeho využití v daném PGH panelu 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:145811882-145812238&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:146003951-146004107&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:146993469-147032647&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc022cgg.1,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:148597193-148597423&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:149737047-149841616&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004fef.4,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:152990323-153010216&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004fif.2,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg16&position=chrX:153299723-153299967&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:153770459-153793261&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc011mzr.2,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:154064064-154250998&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004fmt.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154103961-154104092&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154164231-154164330&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg17&position=chrX:154189957-154190190&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154366487-154366616&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154397628-154397834&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154555031-154555208&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154762258-154762491&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154884291-154884446&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:154909705-154909954&hgPcrResult=pack
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V případě PGH panelu pro Börjeson-Forssman-Lehmanův syndrom bylo potřeba navrhnout 

pouze dva nové STR markery, jinak protokol vycházel z většiny již navržených STR markerů 

pro faktor IX a OCRL geny (tab. 12-3). 

STR marker Lokalizace (UCSC) Hem B OCRL BFLS 

DXS8059 122263378-122263706       

DXS8098 122914202-122914584       

DXS8057 123576747-123577054       

DXS8009 126174012-126174318       

DXS1206 126378973-126379304       

DXS8078 126541214-126541577       

29xAT 126546097-126546212       

DXS8044 126605945-126606259       

25xGA 126690354-126690578        

DXS8038 128242493-128242772       

OCRL 128674252-128726530       

DXS1047 129075297-129075586       

DXS994 130322722-130323039       

DXS8072  130427551-130427846       

DXS8071 131435706-131436016       

PHF6 133507342-133562822       

DXS8041 133703661-133703988       

DXS8074 134083762-134084079       

DXS8033  134087834-134088206       

DXS8094  136236755-136237114       

DXS1041 136535878-136536208       

DXS8050  136985955-136986283       

DXS1062  137302954-137303243       

DXS1211 138305230-138305574       

DXS1192  138368034-138368235       

Faktor IX 138612895-138645617       

DXS1232 139280104-139280361       

DXS8013 139486121-139486376       

DXS984 139631728-139631928       

D3S2390(GATA31E08) 140234252-140234550       

DXS1205 140262266-140262608      

DXS1227 140802381-140802636       

DXS8106 142184035-142184383       

DXS8084 142773082-142773439       

DXS9908(GATA182E04) 142941326-142941549       

Tab. 12-3: Vývoj návrhu STR markerů pro PGH panel BFLS. Vyšrafovaná pole u každého STR markeru 

znamenají jeho využití v daném PGH panelu 

 

 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:126546097-126546212&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:126690354-126690578&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:128674252-128726530&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004euq.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:133507342-133562822&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004exk.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:138612895-138645617&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004fas.1,
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GLA, PLP1 a COL4A5 geny leží sice v jiné oblasti na chromozomu X, ale jsou lokalizované 

tak blízko sebe, že většina navržených STR markerů se prolíná v PGH panelech Pelizaeus-

Merzbacherovy nemoci a Fábryho nemoci (tab. 12-4). Některé STR markery navrženy 

v uvedených panelech byly použity i v PGH panelu Alportova syndromu. 

STR marker Lokalizace (UCSC) PMD FD AS 

DXS6789 95449242-95449556       

DXS6799 97378874-97379212       

DXS1231 98618547-98618936       

DXS8020 99568668-99568938       

DXS8034 99626784-99627123       

FDSTR3 100539722-100539933       

DXS7424  100618816-100618983       

FDSTR2 100633481-100633649       

GLA 100652779-100663001       

FDSTR1 100662360-100662551       

DXS8089 100735085-100735410       

DXS8063 101198259-101198605       

DXS1106 102731932-102732317       

DXS8096 102782043-102782375       

23xAC 103024381-103024527       

PLP1 103031754-103047547       

15xTG 103035310-103035463       

DXS1191 103293680-103294015       

DXS8075 103870866-103871212       

DXS8112 104909285-104909660       

DXS1230 105573129-105573536       

DXS8048 105936516-105936848       

DXS8097 106022539-106022860       

DXS7126(DXS9893) 106254584-106254874       

DXS1120 106618431-106618562       

DXS6797 107481040-107481398       

DXS1105 107543854-107544216       

COL4A5 107683074-107940775       

2B20 107937227-107937348       

2B6 107942311-107942466       

DXS1210 108594338-108594731       

ALPstr4 108970824-108970978       

DXS456 109188476-109188637       

DXS8021 111445022-111445414       

DXS2492 111970773-111971201       

DXS1072 112103831-112104164       

DXS6804 112112588-112112915       

DXS8088 113361405-113361687       

DXS1220 114608061-114608365       

DXS8055 114654888-114655256       

Tab. 12-4: Shodné STR markery pro PGH panely Pelizaeus–Merzbacherova nemoci, Fábryho nemoci a 

Alportova syndromu. Barevně označené STR markery jsou intragenové. Vyšrafovaná pole u každého STR 

markeru znamenají jeho využití v daném PGH panelu 

 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:100539722-100539933&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:100633481-100633649&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:100652779-100663001&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004ehl.1,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:100662360-100662551&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:103024381-103024527&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:103031754-103047547&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004elk.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:103035310-103035463&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:107683074-107940775&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004enz.2,
http://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=202139151_giaSPSnr1ymWRP116lOdj1PhafaQ&db=hg19&position=chrX:107937227-107937348&hgPcrResult=pack
http://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=202139151_giaSPSnr1ymWRP116lOdj1PhafaQ&db=hg19&position=chrX:107942311-107942466&hgPcrResult=pack
http://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=202139151_giaSPSnr1ymWRP116lOdj1PhafaQ&db=hg19&position=chrX:108970824-108970978&hgPcrResult=pack
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Podobně jako první čtyři zmíněné geny byly na tom PGH panely X-vázané těžké 

kombinované imunodeficience a X-vázané Charcot-Marie-Toothové neuropatie typu 1. Geny 

těchto nemocí jsou umístěny v oblasti Xq13.1. Navržené STR markery v PGH panelu          

X-SCID se aplikovaly i se šesti novými STR markery v přípravě PGH panelu CMTX1 (tab. 

12-5). 

STR marker Lokalizace (UCSC) X-SCID CMTX1 

DXS8040 68246182-68246502     

DXS1216 68364353-68364720     

DXS8111 68493281-68493623     

DXS1275(D15S162) 68514381-68514711     

DXS8031 68536964-68537354     

DXS983(DXS453) 69448069-69448263     

DXS8107 69721140-69721409     

DXS8052 69812632-69813015     

IL2RG 70327254-70331481     

GJB1,Cx32 70435062-70445065      

21xTG 70436812-70437060     

11xTTTA 70441137-70441269     

DXS8101 70763282-70763688     

DXS8046(DXS6743) 71364281-71364631     

DXS8070 72655978-72656270     

DXS8079 73121242-73121575     

DXS8060 73463830-73464152     

DXS8092 74122919-74123253     

DXS8037 74123461-74123805     

DXS1221 74266820-74267181     

Tab. 12-5: Shodné STR markery pro PGH panely nemocí X-vázané těžká kombinované imunodeficience a X-

vázané Charcot-Marie-Toothova neuropatie typu 1. Barevně označené STR markery jsou intragenové. 

Vyšrafovaná pole u každého STR markeru znamenají jeho využití v daném PGH panelu 

 

U dvou nemocí Duchennovy muskulární dystrofie a X-vázané imunitní polyendokrinopatie 

žádná souvislost s jinými PGH panely není, protože jejich dystrofin a FOXP3 geny se 

nacházejí izolovaně na krátkém raménku chromozomu X na rozdíl od ostatních 

diagnostikovaných genů na chromozomu X. Proto STR markery pro tyto PGH panely byly 

navrženy separátně a jsou uvedeny v tab. 12-6.  

 

 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:70327254-70331481&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004dyw.2,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:70435062-70445065&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004dzf.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:70436812-70437060&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:70441137-70441269&hgPcrResult=pack
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STR marker Lokalizace (UCSC) DMD IPEX 

STR79GT3 30517459-30517745      

DXS992 30650304-30850613      

DMD3+33 30926006-30926362     

STR79GT2 30984861-30985148     

Dystrofin  31137345-33229673     

DXS1214 31260748-31261093     

STR62 31311191-31311417     

STR49(DXS1236) 31840629-31840861     

STR45(DXS1237) 31985385-31985558     

STR44(DXS1238) 32223036-32223217     

STR25 32474639+32474783      

DMDSTR7 32805293-32805540     

STR4 32849689-32849872     

STR2 33001612-33001759      

STRMP(DXS1243) 33237401-33237497     

5´DYSII(DXS1242) 33358541-33358748     

        

DXS8054 44568641-44569040     

GATA144D04 45013291-45013806     

DXS8026 45184892-45185180     

DXS8083 45241390-45241768     

DXS1055 46426364-46426654     

DXS1003 46534357-46534653     

GATA160B08 46980099-46980349     

DXS1208 49092126-49092414     

FOXP3 49106897-49121288     

DXS1039 49458527-49458709     

DXS8023 50353266-50353598     

DXS8017 53031314-53031592     

DXS8062 53079097-53079443     

DXS988 53353019-53353172     

DXS1199 53722444-53722772     

DXS1204 54109598-54109953     

DXS8032 54827671-54827933     

Tab. 12-6: Seznam STR markerů použitých v PGH panelech nemocí DMD a IPEX. Barevně označené STR 

markery jsou intragenové. Vyšrafovaná pole u každého STR markeru znamenají jeho využití v daném PGH 

panelu  

Srovnáním PGH panelů, u kterých jsou patologické geny lokalizované na chromozomu X 

blízko sebe, včetně s STR markery bylo umožněno jejich využití pracovního protokolu pro 

více reprodukčních párů. Tímto je příprava PGH panelů velmi zrychlena, protože se nemusí 

navrhovat nové primery a optimalizovat jej. STR markery se do již stávajícího PGH panelu 

navrhovali jen z hlediska nedostatečného počtu informativních alel u daného reprodukčního 

páru.  

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:30517459-30517745&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:30650304-30850613&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&stsMap=pack&hgFind.matches=DXS992,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:30926006-30926362&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:30984861-30985148&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:31137345-33229673&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004dda.1,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:31311191-31311417&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:32474639-32474783&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:32805293-32805540&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:32849689-32849872&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&db=hg19&position=chrX:33001612-33001759&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:49106897-49121288&hgsid=407240339_pyxqVD0W5xG7hgj1q7kaB6tlYapf&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004dnf.4,
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Universálně navržené STR markery (AMELX/Y, SRY, X22 a DXYS154 (DXS1107)) byly 

zahrnuty ve všech PGH panelech a sloužily k potvrzení ženského a mužského pohlaví u 

embrya (tab. 12-7). 

STR marker 
Lokalizace (UCSC) na 

chromozomu X 

Lokalizace (UCSC) na 

chromozomu Y 

SRY - 2654896-2655792 

AMELX/Y 11311533-11318881 6733959-6742068 

DXYS154 (DXS1107) 154978079-155178323 59081085-59281329 

X22 154981536-154981768 59084542-59084774 

                Tab. 12-7: STR markery zahrnuté ve všech PGH panelech X-vázaných chorob 

 

12.3 Efektivita stimulačního protokolu  

Výtěžnost dlouhého a krátkého stimulačního protokolu byla hodnocena u 36 PGD cyklů 20ti 

probandek. Krátký stimulační protokol by aplikován ve 24 případech (tab. 12-8) a dlouhý 

stimulační protokol ve 12 PGD cyklech (tab. 12-9). U každého protokolu byly hodnoceny tyto 

parametry: počet folikulů, počet oocytů, průběh meiózy II, stádium 2PN (pronukleus), počet 

bioptovaných embryí, počet zdravých embryí, počet transferovaných a mražených embryí. 

Část dat (počet folikulů, počet oocytů, průběh meiózy II, stádium 2PN) nám poskytli 

embryologové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrY:2654896-2655792&hgsid=409644675_tIF0xGf3O609buusxheSJjZixamo&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004fqg.1,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:11311533-11318881&hgsid=409644675_tIF0xGf3O609buusxheSJjZixamo&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004cus.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrY:6733959-6742068&hgsid=409644675_tIF0xGf3O609buusxheSJjZixamo&knownGene=pack&hgFind.matches=uc004fqz.3,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrX:154978079-155178323&hgsid=409644675_tIF0xGf3O609buusxheSJjZixamo&stsMap=pack&hgFind.matches=DXS1107,
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=chrY:59081085-59281329&hgsid=409644675_tIF0xGf3O609buusxheSJjZixamo&stsMap=pack&hgFind.matches=DXS1107,
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Protokol Folikuly Oocyty 
Meióza 

II 
2PN 

Bioptovaná 

embrya 

Zdravá 

embrya 
Embryotransfer Kryo 

19/09 8 7 7 4 4 3 1 0 

20/09 21 19 6 5 4 3 1 2 

5/10 9 9 5 5 5 4 2 0 

16/10 8 7 7 5 5 1 1 0 

21/10 25 25 13 10 8 7 2 0 

22/10 12 10 9 4 4 3 2 0 

25/10 20 17 14 14 10 3 1 0 

38/10 13 13 11 10 6 3 2 0 

42/10 10 5 5 3 3 1 1 0 

45/10 4 2 2 2 2 1 1 0 

46/10 14 14 12 9 7 3 1 2 

47/10 20 11 7 7 5 1 1 0 

8/11 17 17 12 10 9 4 1 0 

18/11 40 38 30 24 18 10 2 2 

27/11 15 11 4 4 2 2 1 0 

70/11 11 11 8 7 3 3 1 0 

7/12 9 7 1 1 1 0 0 0 

9/12 17 16 14 11 6 3 1 0 

25/12 8 8 5 5 5 4 2 2 

32/12 19 19 18 16 5 3 1 2 

46/12 13 13 11 10 3 2 1 1 

47/12 10 10 10 7 6 4 1 0 

66/12 12 12 11 9 6 2 2 0 

5/13 10 7 7 5 5 2 2 0 

Celkem 345 308 229 187 132 72 31 11 

Tab. 12-8: Výtěžnost folikulů a oocytů po aplikaci krátkého stimulačního protokolu 

 

Protokol Folikuly Oocyty 
Meióza 

II 
2PN 

Bioptovaná 

embrya 

Zdravá 

embrya 
Embryotransfer Kryo 

3/09 19 8 7 7 7 4 2 0 

10/09 13 11 9 7 7 4 0 3 

14/09 25 22 17 15 15 10 2 3 

25/09 10 4 3 3 2 1 0 0 

3/10 16 15 13 10 7 4 2 0 

32/10 14 13 12 12 10 3 2 0 

1/11 50 43 39 28 27 2 2 0 

26/11 22 20 19 13 11 8 0 1 

29/11 10 6 6 5 3 3 2 0 

37/12 11 11 9 8 7 7 1 3 

44/12 18 18 11 9 6 2 0 0 

6/13 11 8 6 5 5 1 1 0 

Celkem 219 179 151 122 107 49 14 10 

Tab. 12-9: Výtěžnost folikulů a oocytů po aplikaci dlouhého stimulačního protokolu 
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Srovnáním krátkého a dlouhého stimulačních protokolů nelze jednoznačně prokázat, který 

protokol je efektivnější po aplikaci hormonů, protože výtěžnost u všech sledovaných 

parametrů vybraných případů je přibližně stejná u obou. Z grafů 12-1A a 12-1B je také patrné 

podobné procentuální rozdělení hodnocených parametrů, což vypovídá i o kvalitě embryí. 

 

 

 

 

 

 
Graf 12-1: Efektivita krátkého stimulačního protokolu (A) a dlouhého stimulačního protokolu (B). Hodnoty jsou 

uvedeny v procentech 
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Gravidita byla prokázána v 11 případech po aplikaci krátkého stimulačního protokolu, což 

vypovídá o 46% úspěšnosti. Nižší 25% úspěšnost byla zjištěna u 3 gravidních probandek po 

aplikaci dlouhého stimulačního protokolu.  

 

12.4 Klasifikace vývoje embryí pro biopsii blastomery 

Klasifikaci embryí z hlediska vývoje provádí embryologové. Každý den od biopsie oocytů 

probandky zapisují aktuální stádium embryí do programu Meditex (obr. 12-2). Na základě 

těchto hodnocení jsou vybírána embrya k biopsii a vyšetření pomocí molekulárně genetických 

metod. Klasifikace embryí se provádí v každém IVF cyklu v rámci PGD. Když není vhodné 

žádné embryo k biopsii u pacientky, embryolog může zrušit PGD cyklus. 

Obr. 12-2: Ukázka vývojových stádií embrya od fertilizace po transfer zpět do dělohy pacienty. U této 

probandky bylo po stimulaci získáno 8 oocytů, z čehož 6 oocytů bylo oplozeno v den 0. V den 1 je u každého 

embrya 1-6 viditelné stádiu 2PN. Embrya 1-5 se vyvíjela dobře, proto třetí den z každého embrya byla 

bioptovaná jedna blastomera k nepřímé vazebné analýze. U embrya 6 se vývoj zastavil v den 3 (označeno 

symbolem stop). Po vazebné analýze se prokázalo embryo 4 jako postižené (označeno červeně) se špatným 

vývojem, zbylá embrya 1, 2, 3 a 5 byla zdravá a vhodná k transferu. Embryo 2 bylo nakonec transferováno pátý 

den. Embrya 1, 3 a 5 byla zamražena (označena symbolem sněhové vločky). Další vysvětlivky: ICSI – 

intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka; ET – embryotransfer; např. M3g2 (morula 3 grade 2) – čtyř- až 

pětidenní morula na stupni 2; 2kcí – stupeň 2 kompaktující ; Bl5ab – blastocysta na stupni 5 s ICM ve skupině A 

a trofoektodermem ve skupině B; 2-3 – vývojový stupeň mezi 2 až 3 u daného stádia embrya 
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Určujícími ukazateli pro správné oplození je počet PN (mužský a ženský pronukleus) a PB 

v perivitellinním prostoru. Správně oplozený oocyt vykazuje 2PN. 

U embryí ve stádiu rýhování byly předmětem zájmu tři parametry: 

 Počet buněk v závislosti na dni kultivace – 2-4 blastomery po 40-48 hod kultivace; 6-8 

blastomer po 64-72 hod kultivace. 

 Pravidelnost ve velikosti buněk embrya s tím, že diference ve velikosti blastomer do 

50 % se započítává jako blastomery shodné velikosti. 

 Stupeň fragmentace embrya – procento fragmentů nebo bezjaderných útvarů 

v embryu.  

Na základě těchto parametrů byla embrya kategorizována na pět skupin. Pokud embrya 

vykazovala stupeň 1-2, tak byla vhodná k vyšetření monogenních nemocí. Embrya hodnocena 

stupněm 3+ a horší byla kultivována do dalšího dne. Dosáhla-li odpovídajícího stupně a 

kvality vývoje, byla zamražena. Embrya zastavená ve vývoji, ohodnocená jako stupeň 4 nebo 

Dg (degenerovaná), dále nebyla kultivována. Z hlediska špatného embryonálního vývoje se 

akorát snížil počet embryí (81) vhodných k biopsii či k transferu v rámci IVF cyklu. 

Standardně se preimplantační diagnostika u embryí neprovádí v případech, kdy probandka 

měla k dispozici méně než čtyři folikuly k oplození. Pak je PGD cyklus zrušen hned po 

stimulaci probandky nebo jsou oocyty zamraženy do dalšího cyklu. 

 

12.5 Počet vyšetřených PGD cyklů a PGH panelů 

Celkový počet vyšetřených PGD cyklů (46) nekoresponduje s počtem reprodukčních párů 

(30). V tab. 12-10 jsou uvedeny počty reprodukčních párů a PGD cyklů, kde u některých 

nemocí počet PGD cyklů převyšuje počet reprodukčních párů. Je to dáno tím, že pacientky 

podstoupily více PGD cyklů z důvodu neúspěšnosti IVF cyklu nebo volby dalšího potomka. 

Výjimkou je Pelizaeus–Merzbacherova nemoc, s níž se reprodukční pár podrobil pouze 

přípravné fázi PGH panelu a nepodstoupil zatím IVF cyklus.  
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  Nemoc 
Počet PGD 

cyklů 

Počet 

reprodukční párů 

Duchennova muskulární dystrofie (DMD) 12 7 

X-vázaná imunitní polyendokrinopatie (IPEX) 3 1 

X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience (X-SCID) 1 1 

X-vázaná Charcot-Marie-Toothova neuropatie typu 1 (CMTX1) 1 1 

Fábryho nemoc (FD) 1 1 

Pelizaeus–Merzbacherova nemoc (PMD) 0 1 

Alportův syndrom (AS) 5 3 

Okulocerebrorenální syndrom, Loweho syndrom (OCRL) 1 1 

Börjeson-Forssman-Lehmanův syndrom (BFLS) 2 1 

Hemofilie B 2 1 

Fragilní X syndrom (FRAXA, FXS) 9 5 

Hemofilie A 6 4 

Incontinentia pigmenti 1 1 

X-vázaná adrenoleukodystrofie, Schilderova choroba (X-ALD) 1 1 

X-vázaná myotubulární myopatie (X-LMTM) 1 1 

Tab. 12-10: Přehled PGD cyklů a počtu reprodukčních párů  

 

Ze 30 reprodukčních párů bylo 23 % diagnostikováno na DMD, 17 % diagnostikováno na 

syndrom fragilního X, 13 % diagnostikováno na hemofilii A a 10 % diagnostikováno na 

Alportův syndrom. Zbývajících 37 % tvoří 11 párů indikovaných na vyšetření 11 X-vázaných 

nemocí (graf 12-2). 

 

 

 

 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=318845&type=3
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Graf 12-2: Indikované X-vázané nemoci pro zpracování PGH panelů 

 

 

PGH panely u všech reprodukčních párů byly zpracovány podle dostupnosti biologického 

materiálu, k dispozici byl vždy nejméně jeden příbuzný reprodukčního párů. Ve většině 

případů poskytli genetický materiál rodič(-e) od postiženého partnera z páru nebo zdravý/ 

postižený potomek. Vzácně byl získán genetický materiál potracených plodů či zesnulých 

příbuzných, u kterých byla diagnóza X-vázané choroby již dříve potvrzena. Nicméně 

vysokorizikový (patologický) haplotyp a nízkorizikový (zdravý) byly identifikovány vždy 

v rámci zpracování PGH panelu před samotným IVF cyklem a analýzou embryí. 

 

12.6 Výsledky vyšetření PGD cyklů 

V průběhu PGD cyklu MDA produkty podrobené STR analýze byly srovnány s extrahovanou 

DNA obou rodičů. Výsledky analyzovaných embryí jsou shrnuty v tab. 12-11 Přibližně dvě 

třetiny analyzovaných buněk (160) byly determinovány jako zdravá embrya v závislosti na 

nosičství nízkorizikového nebo vysokorizikového haplotypu u recesivních nemocí u ženského 

pohlaví. U X-vázaných dominantních nemocí byla vyloučena embrya s patologickým 

haplotypem. Ostatní vyšetřovaná embrya (65) nebyla doporučena k transferu kvůli 

abnormálním výsledkům.  
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Normální výsledek Počet embryí 

XY-zdravé 53 

XX-zdravé 48 

XX-přenašečka 38 

XX-zdravé nebo přenašečka 

(C-O uvnitř genu) 
4 

XX-zdravé 

(C-O před/ za genem) 
5 

XX-přenašečka 

(C-O před/ za genem) 
7 

XY-zdravé 

(C-O před/ za genem) 
5 

Abnormální výsledek Počet embryí 

XX-postižené 5 

XY-postižené 31 

XY-postižené 

(C-O uvnitř genu) 
5 

Monozomie X 16 

Monozomie X s C-O 3 

XXY 4 

UPD od matky 1 

Celkem 225 

      Tab. 12-11: Výsledky analyzovaných embryí 

12.6.1 Crossing-over – překřížení chromozomů 

Crossing-over (C-O) chromozomu X byl detekován u 29 buněk. Přesný bod C-O nelze 

lokalizovat pomocí STR analýzy, ale pouze upřesnit, mezi kterými dvěma informativními 

STR markery C-O nastal. Výsledek vyšetření embrya závisel, jaké haplotypy byly 

identifikované v analyzovaném genu. Tab. 12-11 také vypovídá o výsledcích případů 

s výskytem C-O uvnitř genu, které byly uzavřeny jako postižené u mužských embryí a 

heterozygotní u ženských embryí s X-vázanými recesivními nemocemi. C-O lokalizovaný 

mimo (před/ za) vyšetřovaný gen neovlivnil výsledek vyšetření embryí.  

12.6.2 Aberace pohlavních chromozomů 

Numerické aberace chromozomů byly determinovány u 23 embryí. Monozomie chromozomu 

X byla potvrzena v 19 případech, zatímco monozomie X s C-O byla detekována u 3 

blastomer. Jen u 4 embryí byl stanoven maternální nízkorizikový haplotyp. Maternální 

vysokorizikový haplotyp monozomie chromozomu X byl prokázán u 9 embryí. Paternální 
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nízkorizikový haplotyp byl identifikován u 3 embryí, ale ta byla vyloučena z důvodu 

neznámého stavu maternálního haplotypu.  

U 4 embryí byla detekována aneuploidie chromozomů X a Y s pravděpodobným karyotypem 

46,XXY (obr. 12-3). 

 
 Obr. 12-3: Ukázka fragmentační analýzy blastomery embrya s karyotypem XXY u vybraných STR markerů. A 

(červeně) Marker AMXY poukazuje na výskyt chromozomu X a Y u embrya, zatímco marker 2B6 je 

neinformativní. B (modře) U markeru DXS8112 ležícím na chromozomu X je zřejmé, že oba chromozomy X 

zdědilo embryo od matky, ale to se nedá jednoznačně říci v případě markeru DXS8021. Marker DXS8021 

nevykazuje dostatečný výsledek, protože nelze u alel embrya potvrdit, jestli obě alely zdědilo embryo od matky 

či získalo jednu alelu od otce a jednu alelu od matky      

  

V průběhu STR analýzy byly detekovány dva maternální X chromozomy u 1 buňky (obr.    

12-4). Z důvodu nálezu uniparentální dizomie nebylo toto embryo doporučeno k transferu.  
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Obr. 12-4: Ukázka maternální uniparentální dizomie u jedné z vyšetřovaných blastomer. Srovnání profilů u STR 

markeru DXS8028 prokázalo dvě shodné alely u matky a embrya, zatímco žádná paternální alela u embrya 

detekována nebyla 

 

12.6.3 Sekvenační analýza z jedné buňky 

Sekvenační analýza byla použita u 1 embrya k identifikaci haplotypu s C-O vzniklého uvnitř 

MTM1 genu u X-vázané myotubulární myopatie. První zkušenost se sekvenační analýzou 

MDA produktu jedné buňky byla v případě, kdy partner s de novo mutací v NF1 genu se svou 

partnerkou žádali o PGD cyklus. Jednotlivé spermatické buňky partnera byly amplifikovány 

MDA reakcí a podrobeny sekvenování a fragmentační analýze pomocí STR markerů 

zahrnutých v PGH panelu neurofibromatózy typu 1. Tento postup byl následně použit i 

v protokole X-vázané choroby, avšak v průběhu PGD cyklu u blastomery. PGH panel          

X-vázané myotubulární myopatie byl proveden standardním způsobem s použitím vzorků 

periferní krve reprodukčního páru a dalších členů rodiny. Probandka po IVF cyklu měla 1 

embryo pro molekulárně genetické vyšetření. Fragmentační analýzou bylo u tohoto embrya 

prokázáno mužské pohlaví s výskytem C-O. Přesný bod C-O vzniklý uvnitř nebo mimo 

MTM1 gen na chromozomu X nebyl detekován, proto bylo přistoupeno k sekvenaci MTM1 

genu. Sekvenace MTM1 genu byla úspěšná a odhalila nízkorizikový haplotyp bez mutace 

(obr. 12-5), proto byl výsledek embrya uzavřen jako XY-zdravý.  
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Obr. 12-5: Sekvenační analýza MTM1 genu u probandky s mutací c.82delA/non (A) a blastomery embrya bez 

mutace (B) 

 

12.7 Ověření analýzy 

Ve většině PGD cyklů byla úspěšně provedena MDA reakce jedné buňky. Analyzováno bylo 

celkem 225 blastomer, přičemž buňky trofoektodermu pro ověření analýzy byly využity v 10 

případech. Žádná amplifikace DNA nebyla detekována u 8 blastomer a 2 embrya 

nevykazovala dostatek informativních STR k uzavření jednoznačného výsledku.  

Někdy ani po analýze trofoektodermu nemusí být výsledek jednoznačný. U 1 embrya, kde se 

kvůli nedostatku informativních STR markerů prováděla ověřovací analýza, byl odhalen 

možný placentární mozaicismus s UPD (obr. 12-6).   
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Obr. 12-6: Ukázka analýzy blastomery a trofoektodermu embrya. U trofoektodermu vypovídá výsledek o 

uniparentální dizomii a u blastomery je zjevná paternální a maternální alela. Nález u trofoektodermu  může mít 

za následek vznik placentárnímu mozaicismu, který se ve vnitřní buněčné mase nijak neprojeví a embryo se 

vyvíjí normálně 

 

 

12.8 Výpočet alelického dropoutu 

Alelický dropout (ADO) byl hodnocen jako počet naamplifikovaných alel z celkového 

množství očekávaných alel u jednotlivých plně informativních STR lokusů (obr. 12-7) u 110 

buněk podrobených MDA reakci a fragmentační analýze. STR markery X-vázaných chorob 

(Alportův syndrom, Duchennova muskulární dystrofie, syndrom fragilního X, Börjeson-

Forssman-Lehmanův syndrom, incontinentia pigmen5ti a X-vázaná adrenoleukodystrofie) 

použité pro výpočet ADO jsou uvedeny v tab. 12-2 – 12-7.  
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Obr. 12-7: Příklad ADO u embrya ženského pohlaví, kde je patrná u blastomery 1 pouze jedna maternální alela, 

zatímco u blastomery 2 jsou patrné obě alely od otce a od matky. Z tohoto lze usuzovat, že u blastomery 1 nastal 

alelický dropout paternální alely 

 

Pro výpočet ADO byly vybrány a rozděleny PGD protokoly po jednotlivých buňkách/ embryí. 

Tab. 12-12 uvádí PGD protokoly a jednotlivá embrya s počty získaných alel a informativních 

STR markerů. Podíl ADO je zde vyjádřen procentuálně u každého embrya.  

ADO byl hodnocen u jednotlivých buněk podle indikované nemoci v rozmezí 16-31 %, 

přičemž nejnižší 16% ADO byl prokázán u DMD a nejvyšší 31% podíl ADO u X-ADL, jenže 

u této nemoci bylo hodnoceno pouze 6 buněk v rámci jednoho PGD protokolu. Průměrný 

podíl ADO u 110 hodnocených blastomer činil 24 %. 
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Nemoc Protokol  Embryo 
Celkem 

informativních alel 

Počet 

naamplifikovaných alel 
ADO [%] 

Průměrný ADO 

[%] 

AS 

1/11 

1 12 6 50 

27 

2 12 8 33 

3 12 7 42 

4 17 11 35 

5 17 10 41 

18/11 

1 10 7 30 

2 13 11 15 

3 12 12 0 

4 12 11 8 

5 12 10 17 

6 17 8 53 

7 12 10 17 

8 12 11 8 

9 17 6 65 

10 17 11 35 

11 12 12 0 

12 12 12 0 

13 17 13 24 

14 12 11 8 

15 22 17 23 

16 12 11 8 

17 12 9 25 

9/12 

1 14 7 50 

2 15 9 40 

3 8 6 25 

4 14 12 14 

5 14 8 43 

6 15 10 33 

46/12 
1 15 8 47 

3 15 8 47 

63/12 6 23 21 9 

DMD 

26/11 

1 17 12 29 

16 

2 7 7 0 

3 12 5 58 

4 17 11 35 

5 13 13 0 

6 13 13 0 

7 15 12 20 

8 13 13 0 

9 17 13 24 

10 12 12 0 

11 10 7 30 

38/11 1 6 4 33 

32/12 

1 21 21 0 

2 12 12 0 

3 12 12 0 

4 12 12 0 

5 21 19 10 

37/12 

1 15 13 13 

2 15 13 13 

3 21 5 76 

4 15 13 13 

5 13 13 0 

6 13 9 31 

7 19 15 21 

5/13 

1 12 12 0 

2 12 11 8 

3 21 17 19 

4 12 11 8 

5 10 10 0 
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Tab. 12-12: Výpočet ADO v jednotlivých PGD protokolech 

Délky fragmentů DNA jednotlivých STR lokusů byly navrženy v rozmezí 100-450 bp. ADO 

byl detekován u alel s různou délkou v uvedeném rozmezí. Závislost ADO na délce fragmentu 

DNA alely tedy prokázána nebyla. 

 

 

Nemoc Protokol  Embryo 
Celkem 

informativních alel 

Počet 

naamplifikovaných alel 
ADO [%] 

Průměrný ADO 

[%] 

FRAXA 

66/11 

1 12 9 25 

20 

4 15 14 7 

7 4 3 25 

8 12 8 33 

10 15 15 0 

12 12 11 8 

7/12 1 8 6 25 

25/12 

1 12 5 58 

2 12 5 58 

3 15 10 33 

4 12 12 0 

5 15 9 40 

44/12 

1 9 6 33 

2 18 15 17 

3 18 16 11 

4 18 9 50 

5 24 22 8 

69/12 

1 11 10 9 

2 11 11 0 

3 11 11 0 

4 15 15 0 

6/13 

1 25 22 12 

3 20 17 15 

4 24 18 25 

5 26 23 12 

BFLS 

47/12 

1 14 6 57 

27 

2 13 10 23 

3 14 10 29 

4 14 10 29 

5 14 7 50 

6 14 9 36 

66/12 

1 13 12 8 

2 11 10 9 

3 16 15 6 

4 14 13 7 

5 13 9 31 

6 14 8 43 

IP 8/11 

2 11 10 9 

23 

3 11 8 27 

4 8 8 0 

5 20 13 35 

6 11 9 18 

7 11 9 18 

8 17 7 59 

9 12 10 17 

X-ADL 51/12 

2 12 10 17 

31 

3 16 10 38 

4 16 7 56 

5 13 8 38 

6 13 12 8 
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12.9 Vliv nižšího věku probandek na celkovou úspěšnost PGD cyklů  

U všech 30 vyšetřených probandek byl také sledován věk v době IVF protokolu. Nejnižší věk 

byl 25 let a nejvyšší 45 let. Průměrný věk probandek činil 35 let. Vliv nižšího věku na 

úspěšnost PGD cyklů se neprokázal, protože gravidita po PGD cyklu byla prokázána u 17 

probandek v rozmezí věku 25-42 s průměrem 34,5 let. 

 

12.10 Embryotransfer a kryopreservace  

Celkově bylo zpracováno 46 PGD protokolů X-vázaných nemocí a ve 38 případech byl 

proveden embryotransfer – 2 embrya byla transferována v 16 IVF cyklech a 1 embryo bylo 

transferováno ve 22 IVF cyklech (tab. 12-13). 25 zdravých embryí bylo mraženo pro možné 

použití z důvodu další gravidity reprodukčního páru s X-vázanou genetickou zátěží. Kvůli 

špatnému embryonálnímu vývoji (nedostatečný počet blastomer, růstová nevyváženost či 

vysoký stupeň fragmentace) bylo 81 embryí vyloučeno z transferu.   

Protokol Embryotransfer Kryo Protokol Embryotransfer Kryo 

1/08 2 0 18/11 2 2 

3/09 2 0 26/11 0 1 

10/09 0 3 27/11 1 0 

14/09 2 3 29/11 2 0 

19/09 1 0 38/11 0 0 

20/09 1 2 60/11 2 0 

25/09 0 0 66/11 1 0 

3/10 2 0 70/11 1 0 

5/10 2(1) 0 7/12 0 0 

16/10 1 0 9/12 1 0 

18/10 1 0 15/12 1 0 

20/10 1 0 25/12 2 2 

21/10 2 0 32/12 1 2 

22/10 2(1) 0 37/12 1 3 

25/10 1 0 44/12 0 0 

32/10 2 0 46/12 1 1 

38/10 2 0 47/12 1 0 

42/10 1 0 51/12 0 2 

45/10 1 0 66/12 2 0 

46/10 1 2 69/12 1 2 

47/10 1 0 5/13 2(1) 0 

1/11 2 0 6/13 1 0 

8/11 1 0 17/13 0 0 

Tab. 12-13: Souhrn všech vyšetřených PGD protokolů X-vázaných chorob, u kterých byl proveden transfer a 

kryopreservace embryí. U embryotransferu je uveden počet transferovaných embryí, v závorce pak počet 

potvrzených plodů. Barevně jsou označeny – biochemické gravidity (žlutě), gravidity potvrzené srdeční činností 

plodu (zeleně) 
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12.11 Úspěšnost PGD a gravidita 

V průběhu 46 PGD cyklů otěhotnělo celkem 17 probandek. Gravidity byly ověřeny 

biochemicky a srdeční činností plodu (FBH - fetal heart beat). V tab. 12-13 jsou barevně 

vyznačena pole, ve kterých PGD cyklech byla potvrzena gravidita po embryotransferu, 

v závorce je pak uveden přesný počet detekovaných plodů po ověření. Na základě 

potvrzených gravidit byla stanovena úspěšnost celého procesu PGD (výběr stimulačního 

protokolu, biopsii a fertilizaci oocytu, biopsii a kultivaci embryí a výběr vhodného embrya 

k transferu) na embryotransfer. Celková úspěšnost činila 52 % a zahrnovala výskyt ověřených 

plodů u těhotných probandek. Potvrzení těhotenství biochemicky podle hladiny volné beta 

podjednotky choriogonadotropinu (b-HCG) ale nestanoví přesný počet plodů v uteru. Proto 

biochemické gravidity byly počítány jako pacientka = jeden plod i v případech, kdy byla do 

dělohy pacientky transferována dvě embrya.  

Po vyloučení biochemických gravidit byla vyjádřena úspěšnost PGD na embryotransfer, která 

činila 42 % a počítala s pouze s graviditami potvrzených FBH. 

Ve 3 případech pomocí FBH byla potvrzena těhotenství dvojčat. U biochemických gravidit 

všechny 4 pacientky potratily v průběhu prvního trimestru. Nezávisle na podstoupených IVF 

cyklech byly prokázány 3 spontánní gravidity. Souhrn prokázaných gravidit u jednotlivých 

nemocí ukazuje tab. 12-14. 

Nemoc FBH gravidity Biochemické 

gravidity 

Spontánní 

gravidity 

 Duchennova muskulární dystrofie 4 0 1 

Hemofilie A 3 1 0 

Syndrom fragilního X  2 1 0 

X-vázaná imunitní polyendokrinopatie 2 0 0 

Alportův syndrom  1 1 0 

X-vázaná Charcot-Marie-Toothova neuropatie typu 1  1 0 0 

Fábryho nemoc 1 0 0 

Incontinentia pigmenti 1 0 0 

Okulocerebrorenální syndrom 1 0 0 

Hemofilie B 0 1 1 

X-vázaná myotubulární myopatie 0 0 1 

Celkem 16 4 3 

  Tab. 12-14: Souhrn prokázaných gravidit u PGD cyklů X-vázaných chorob 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=318845&type=3
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13 Diskuze 

V naší studii laboratorní zpracování pro preimplantační diagnostiku nezahrnovalo tvorbu 

jednoho univerzálního pracovního postupu. S každou indikací reprodukčního páru o vyšetření 

některé z nových monogenních chorob jsme čelili určitým úskalím, která jsme řešili 

v průběhu zavádění konkrétního pracovního protokolu. Samozřejmě s dalším PGD 

protokolem se laboratorní proces více automatizuje a dává možnost ke zdokonalení metody. 

Na základě toho jsme byli schopni vyřešit i zpočátku neřešitelné či netypické případy. 

Příkladem je případ s potvrzenou de novo mutací u partnera, sekvenace jednotlivých spermií 

nebo PGD cykly s detekovaným ADO u embryí. 

Časový harmonogram přípravy PGH panelu a PGD cyklu 

Dobu na přípravu PGH panelu jsme určili tři měsíce, přičemž tato doba zahrnovala 

shromáždit dostupný biologický materiál rodiny, navržení a objednaní primerů jednotlivých 

STR markerů, optimalizaci celého pracovního postupu pro budoucí zpracování 

embryonálního materiálu. Výsledný PGH panel musel být přípraven ve chvíli, kdy už pár 

začínal podstupovat stimulační protokol.     

Kratší doba, za to náročnější, byla při samotném PGD cyklu, kdy v průběhu dvou dnů jsme 

museli zpracovat jednotlivé blastomery embryí. V prvním dnu (třetí den IVF cyklu) 

embryologové provedli biopsii embryí. My jsme dále buňky lyzovali a přes celou noc 

podrobili amplifikaci celého genomu. Druhý den (čtvrtý den IVF cyklu) jsme buňky nasadili 

na fragmentační analýzu a následně srovnávali separátně profily embryí a rodičů. Celkové 

zpracování blastomery včetně s ověřovací analýzou trofoektodermu muselo být provedeno do 

pátého dne IVF cyklu z důvodu transferu embrya do dělohy. 

 

13.1 Příprava PGH panelu a lokalizace patologického genu 

Všechny PGH panely X-vázaných nemocí zahrnovaly STR markery v okolí patologického 

genu. Zpracování PGH panelu spočívalo v návrhu STR markerů a primerů s jejich následnou 

optimalizací a stabilizací pracovního postupu. V některých PGH panelech stačilo navrhnout 

několik nových STR markerů. V jiných případech zůstal stávající pracovní postup vybraného 
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PGH panelu zcela totožný pro tvorbu PGH panelu nového onemocnění. Lokalizace jednoho 

patologického genu se tedy osvědčila jako důležitý parametr pro návrh STR markerů v okolí 

dalších patologických genů, zvýšilo se tím také využití již navržených STR markerů.  

Zpracování PGH panelu pro mutovaný gen reprodukčního páru, který přišel jako první se 

žádostí na PGD monogenního onemocnění, se osvědčil stejný panel STR markerů pro více 

reprodukčních párů s detekovanými odlišnými mutacemi v patologickém genu. Je to dáno 

tím, že pro PGH panel jsou STR markery navrhované v okolí patologického genu do 5cM a 

mutace jsou umístěny přímo v sekvenci tohoto genu. Příkladem je Alportův syndrom, kdy 3 

reprodukční páry měly diagnostikované 3 různé mutace v COL4A5 genu (tab. 12-1). Při 

zpracování jejich PGH panelu a analýze embryí byl použit stejný pracovní postup.  

Pokud STR markery nevykazovaly dostatečný počet informativních alel (patologických či 

zdravých), byly neinformativní STR markery z PGH protokolu vyřazeny a nahrazeny novými 

nebo použity z předchozích PGH panelů. Cílem každého PGH panelu bylo získat co nejvíce 

informativních alel specifických pro daný reprodukční pár. 

13.1.1 Heterozygozita STR markerů 

Pro výběr vhodných STR markerů do PGH panelů hraje důležitou roli také jejich 

heterozygozita. Renwick et al. (2006) doporučují HET 0,85 (85 %). V našich PGH panelech 

jsme většinou vycházeli z HET v rozmezí 0,7-0,92 uvedené v genetické mapě podle 

Marshfielda. Pouze u šesti STR markerů DXS1044 (0,69), DXS8021 (0,66), DXS2492 (0,68), 

DXS6804 (0,65), DXS1233 (0,67) a DXS8030 (0,58) se HET pohybovala pod hranicí 70 %. 

Zde jsme preferovali blízkost STR markerů vzhledem k vyšetřovanému genu. V PGH panelu 

se tyto STR markery i přes nižší HET prokázaly jako informativní.  

Některé STR markery současně s HET nebyly uvedeny v Marshfieldově mapě, proto jsme 

jejich název použili z UCSC. V případech, kdy nevycházelo dostatečné množství STR 

markerů v okolí patologického genu do 5 cM, jsme na základě repetitivních úseků v UCSC 

navrhli vlastní STR markery. U hemofilie A a DMD byly převzaty STR markery od 

spolupracující laboratoře.  
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13.2 Zavedení pracovního postupu pro PGD 

Při zavádění metodického postupu PGD pro diagnostické účely jsme vycházeli ze studie 

Renwick et al. (2006). Pracovní postup jsme postupně přizpůsobovali našim laboratorním 

podmínkám. 

13.2.1 Optimalizace PCR 

Značení primerů 

Zpočátku jsme využívali PCR se značenými primery s navázanou fluorescenční sondou na  

5´-konci F-primeru. S přibývajícím počtem reprodukčních párů žádající PGD a z důvodu 

snížení finančních nákladů jsme přistoupili k využití PCR s neznačenými primery. 

Ekonomický aspekt vychází z vyšší prodejní ceny a vyšší použité koncentrace u značených 

primerů. 

Každý neznačený chimérický primer obsahuje univerzální sekvenci navázanou na 5´-konci   

F- a R-primeru. Princip metody je založen na Tag-primeru s fluorescenční sondou specifickou 

pro danou barvu značení. Tag-primer se váže k univerzální sekvenci chimérického primeru 

v počátečních fázích PCR a v dalších cyklech PCR získává převahu. Neznačené primery se 

využívají pro snížení celkové koncentrace primerů a tím i k redukci nežádoucích interakcí 

mezi primery (Permov et al. 2005, Borková 2008). 

Pro optimalizaci PCR protokolu neznačených primerů jsme vypracovali jednotný protokol, 

kde jsme nemuseli již validovat množství jednotlivých Tag-primerů, ale pouze primer mix 

s chimérickými primery či množství vstupní DNA. 

Pracovní postupy X-vázaných nemocí patřily k primárním případům u PGD, proto u nich byly 

navrženy převážně STR markery s fluorescenčně značenými primery. STR markery s 

chimérickými primery sloužily k doplnění nedostatečného množství informativních alel 

v jednotlivých PGD panelech. Některé značené primery byly vloženy do PCR protokolu 

současně s chimérickými primery. Tím byla prokázána i možnost využití radioaktivně 

značených a neznačených primerů v  jednom společném amplifikačním protokolu. 

 



150 

 

PCR protokol 

Optimalizace PCR protokolu vyžaduje sladit několik kritérií: množství DNA templátu; 

koncentraci MgCl2 a polymerázy; koncentraci primerů s jejich anelační teplotou. PCR 

protokol jsme prováděli se vzorky DNA izolovaných z periferní krve a poté aplikovali na 

vyšetřených MDA produktech.  

Koncentraci Mg+ a polymerázy jsme optimalizovat nemuseli, protože 2x Multiplex PCR 

Master Mix (Qiagen) již obsahuje všechny potřebné reagencie ve vhodném poměru pro 

multiplexní PCR. Realizace správného PCR protokolu spočívala pouze v optimalizaci 

koncentrace jednotlivých primerů v primer mixu, které jsme přidávali či ubírali podle ukázky 

výtěžnosti z kapilární elektroforézy. Anelační teplotu Ta primerů jsme neoptimalizovali, ta 

vycházela z námi zadaných údajů při návrhu primerů. 

Vstupní množství DNA templátu také nebylo nutné před každým protokolem optimalizovat. 

Prokázalo se nám, že izolované vzorky DNA z periferní krve, mající koncentraci v rozmezí 

100-200 ng/µl, stačí ředit v poměru 4:46. U MDA produktů je to o něco složitější, protože 

jejich přesnou koncentraci po celogenomové amplifikaci nelze přímo spektrofotometricky 

zjistit. Z tohoto důvodu jsme MDA produkty ředili také 12,5x a výtěžnost se ukázala stejná 

jako u vzorků DNA z periferní krve. V některých případech během PGD cyklu, kde byl nižší 

signál referenčních jednotek PCR produktu na kapilární elektroforéze z důvodu malé 

koncentrace DNA získané z blastomery, byly tyto vzorky ještě dále amplifikovány pěti cykly 

navíc.  

 

13.3 Výhody a nevýhody celogenomové amplifikace  

Jedna embryonální buňka obsahuje velmi limitující množství jaderné DNA, které nestačí pro 

její další analýzu. Z tohoto důvodu je nutné použití celogenomové amplifikace (WGA) ke 

zvýšení její DNA koncentrace. WGA techniky mohou být rozděleny do dvou základních 

skupin – založené na principu PCR a izotermální amplifikace. Ačkoliv metody založené na 

PCR mají mnoho výhod, mají také své limity. Nested-PCR, preamplifikace prodlužováním 

primerů (primer extension pre-amplification, PEP) a PCR využívající degenerované 

oligonukleotidové primery (degenerate oligonucleotide PCR, DOP-PCR) byly vyvinuty sice 
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k redukci nevýhod konvenční PCR pro analýzu jedné buňky (Malcov 2007, Sermon et de 

Rycke 2007), ale produkty z těchto technik nejsou vhodné pro výzkum celého genomu, jako 

je např. sekvenování nové generace (new generation sequencing, NGS), a jejich výnosy DNA 

jsou limitující (Zheng 2011) ve srovnání s izotermální MDA či amplifikací se speciálními 

primery vytvářející smyčky na DNA (annealing and looping based amplification cycles, 

MALBAC). 

Metody založené na PCR neprodukují rovněž kompletní genomové pokrytí z důvodu 

preferenční vazby primerů ke specifickým lokusům (Hawkins 2002, Ying 2008, Perelman et 

Cohen 2009). Syntéza u těchto technik stejně jako u nested-PCR probíhá pomocí Taq 

polymerázy, která začlení průměrně tři chybné nukleotidy na 104 bází (Eckert a Kinkel 1991). 

Po dvaceti cyklech PCR tak dochází k naakumulování okolo 1 mutace na 9000 bází (Saiki et 

al. 1988, Tindall et Kunkel 1988). 

Izotermální MDA reakce využívá hexamerové primery vázající se k templátu DNA náhodně a 

s pomocí Ф29-polymerázy, je syntetizován celý jaderný genom. Ф29-polymeráza má vysokou 

přesnost a 3´-5´ exonukleázovou aktivitu a redukující okolo 1 mutace na 106−107 bází 

(Findlay 1995, Hughes et Lasken 2005). 

Mikrosatelitní posun  

Během celogenomové amplifikace často dochází k posunu tandemových repetic, což znamená 

snížení či zvýšení počtu páru bází odpovídající jedné délce repetice. Ke změně počtu páru 

bází pravděpodobně dochází posunem řetězce DNA během tvorby MDA produktu vlivem 

nízké teploty pro navázání primerů. Tento problém se vyskytuje, pokud je k dispozici velmi 

malé množství DNA (Wells et al. 1999, Štolfa 2012). Při větších množství by k posunům 

docházet nemělo (Cheung et Nelson 1996).  

Ve studiích Hellani et al. (2004) a Llédo et al. (2006) žádný mikrosatelitní posun u MDA 

reakce pozorován nebyl. Zatímco u našich MDA produktů byl viditelný posun dvou bází 

v rámci několika STR markerů při odečtu alel z profilů buněk embryí. Při návrhu STR 

markerů v okolí vyšetřovaného genu jsme vybírali markery převážně s dinukleotidovou 

repeticí, protože lokusy s tri- či tetranukleotidovým motivem se v lidském genomu nacházejí 

v menší míře. Nevýhodou dinukleotidových repetic je navíc fakt, že mají nižší stabilitu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20Ym%5Bauth%5D
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v průběhu PCR než lokusy s tri- nebo tetranukleotidovým motivem (Holgate et Holloway 

2002), ale to se na celkovém výsledku neprojevilo. 

Preferenční amplifikace 

V souvislosti s publikovanými daty zmiňující vysoký podíl (6,9-60,7 %) preferenční 

amplifikace u MDA metody (Talwar 2014) jsme předpokládali také nerovnoměrné zastoupení 

alel. Preferenční amplifikace je definována jako selhání jedné alely k dosažení detekce nad 

prahovou úroveň a může být zapříčiněna několika faktory (účinností primerů, přístupností 

templátu, blízkostí telomer nebo centromer či obsahem párů bází GC) (Dean et al. 2002). 

Procentuální podíl výskytu PA u vyšetřovaných MDA produktů jsme nehodnotili, ale u hodně 

STR markerů bylo viditelné nerovnoměrné zastoupení alel při odečtu alel embrya. 

Alelický dropout 

Všechny WGA metody mají nevýhodu vzniku ADO, který může vést k chybné diagnóze 

stavu embrya (např. nesprávné označení heterozygota za homozygota). My jsme hodnotili 

ADO u 110 buněk, které jsme vybírali z hlediska jednoznačnému odečtu alel s DNA rodičů. 

Ze všech provedených PGD cyklů X-vázaných nemocí činil průměrný podíl ADO 24 %, což 

je v souladu i s prezentovanými daty v odborných publikacích uváděných 5-31 % (Handyside 

et al. 2004, Hellani et al. 2004, Fiorentino 2012, Shen et al. 2013).  

Problémy s ADO lze snížit optimalizací – navržením vhodných primerů a přizpůsobením 

podmínek citlivého fluorescenčního PCR protokolu, ale nelze jej však zcela odstranit. 

Verlinsky et Kuliev (2000) a Thornhill et Snow (2002) doporučili využití jednoho nebo dvou 

polymorfních markerů v PCR protokolu redukující ADO o přibližně 50-75 %. Se třemi 

markery by měl být ADO prakticky detekováno a s použitím více polymorfních markerů 

v jednom PGH panelu se může také potenciálně zvýšit počet vhodných embryí k transferu 

zejména u X-vázaných recesivních chorob (Zheng et al. 2011). 

Sermon et de Rycke (2007) navrhli možný vznik ADO závisející na typu analyzovaných 

buněk, kriteria pro buněčnou lýzu a PCR podmínky. Některé publikace (Rechitsky et al. 1998, 

Verlinsky et Kuliev 2000, Thornhill et Snow 2002) prezentují, že blastomery vykazují nižší 

podíl ADO než ostatní buněčné typy (lymfocyty, polární tělíska a fibroblasty), ale taková data 

nebyla doposud jednoznačné potvrzena.    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thornhill%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snow%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20Ym%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thornhill%20AR%5Bauth%5D


153 

 

Kim et al. (2009) porovnáli pět lyzačních roztoků pro snížení výskytu ADO. Alkalický 

lyzační pufr, který jsme použili i my v naší studii, měl za následek nejnižší podíl ADO z 

ostatních testovaných metod (lýza v destilované vodě s mrazením a rozmrazením pomocí 

tekutého dusíku, lýza v destilované vodě, lýza v pufru proteináza K/ sodium dodecyl sulfát 

(SDS) a lýza v roztoku s detergentem N-lauroylsarcosine).     

 

13.4 Ověřovací analýza z trofoektodermu 

Obecně je ztráta a nesrovnalost alel postupně redukována zvyšováním počátečního množství 

buněk na 2, 5, 10 a 20 (Handyside et al. 2004). My jsme provedli reanalýzu z trofoektodermu 

v deseti případech z důvodu málo amplifikovaných informativních STR markerů a kvůli 

žádné detekci DNA v analýze blastomery. Reanalýza byla uskutečněna s přibližně 10-20 

buňkami trofoektodermu a v žádné ověřovací analýze ADO detekován nebyl, což je i 

v souladu s uvedenou publikací. 

Na počátku PGD cyklu je stěžejním krokem promývání a přenesení jedné blastomery do 

zkumavky pomocí malé kapilárky, které se provádí pod mikroskopem. Blastomera nemusí být 

vždy zcela detekována, a tudíž u 8 blastomer nemůžeme s jistotou prokázat, že blastomery 

nebyly námi ztraceny během promývání či přenosu do zkumavky. Další možnou příčinou 

může být jejich příliš poškozená DNA, úplná absence jaderné DNA nebo nulizomie 

vyšetřovaného chromozomu. 

Ve dvou případech analýzy blastomer byl nedostatečný počet informativních STR markerů 

k uzavření validního výsledku. Tento problém přisuzujeme vyššímu podílu ADO či nekvalitní 

DNA.  

Výsledky kontrolní analýzy nemusí být vždy zcela jednoznačné, jak prokázalo srovnání 

blastomery a trofoektodermu provedeno z jednoho embrya. Srovnáním profilů (obr. 12-6) 

bylo zjištěno, že se u blastomery vyskytují jiné alely než u trofoektodermu. Profil blastomery 

vykazoval normální rozdělení alel – maternální a paternální. Profil trofoektodermu měl obě 

shodné alely s matkou. Tato špatná distribuce alel mohla být způsobena několika příčinami – 

mosaicismem vzniklým během buněčného dělení v některém embryonálním stádiu 
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(Placentární mozaicismus, který neovlivní vývoj embrya.) či ADO jedné z alel u 

trofoektodermu a blastomery.  

 

13.5 Analýza spermie a sekvenování jedné buňky 

Poprvé byla MDA reakce na spermii představena ve studii Jiang et al. (2005), ze které jsme 

také vycházeli pro naši analýzu. Tato publikace popisuje alkalickou lýzu, jež jsme aplikovali 

v průběhu zpracování jednotlivých blastomer. Buněčná stěna blastomer se ale podstatně liší 

od silnějšího zevního obalu spermie, proto byla nutná důslednější lýza akrozomální 

membrány. Z tohoto důvodu jsme přenesli jednotlivě odebrané spermie do alkalického pufru a 

několik hodin mrazili při -70 °C, poté pokračovali stejným způsobem jako u blastomer.   

Každá spermie obsahuje haploidní sadu chromozomů. To znamená, že pro identifikaci celého 

genotypu potřebujeme nejméně dvě spermie nesoucí haplotypy s rozdílným alelami. U 

partnera, u kterého byla prokázána de novo mutace v NF1 genu, jsme analyzovali jednotlivé 

spermie fragmentační a sekvenační metodou. V tomto případě jsme mohli demonstrovat 

vysokou efektivitu a spolehlivost MDA reakce pro analýzu jedné spermie, protože jsme byli 

schopni identifikovat nízkorizikový a vysokorizikový haplotyp u mužského partnera, aniž 

jsme měli k dispozici další haplotypy od rodinných příslušníků ke srovnání. 

Na základě uvedeného výsledku jsme zkusili provést sekvenační analýzu při zpracování 

blastomer v průběhu PGD cyklu, kdy nebylo zřejmé, zda embryo mužského pohlaví nenese 

maternální nízkorizikový haplotyp v oblasti MTM1 genu lokalizovaný na chromozomu X. 

Výsledek sekvenování MDA produktu přineslo negativní výsledek, tak embryo mohlo být 

doporučeno k transferu. 

Po našich zkušenostech se sekvenční analýzou MDA produktů ze spermie a blastomery 

můžeme rozšířit škálu možností pro využití MDA reakce oproti jiným WGA technikám.  
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13.6 Výsledky vyšetření PGD cyklů 

V průběhu každého PGD cyklu nás primárně zajímalo, zda embryo vyšetřujeme na               

X-vázanou recesivní či dominantní nemoc. Od způsobu dědičnosti se totiž odvíjí, jaké 

haplotypy může embryo zdědit. Patologický či vysokorizikový haplotyp je povolen pouze 

v případě recesivní dědičnosti a to jen u ženského pohlaví.  

Cílem každého vyšetření PGD bylo hodnotit haplotypy v genu na chromozomu X a u 

mužského pohlaví ještě detekovat chromozom Y. Pravděpodobný karyotyp byl uzavřen na 

základě těchto výsledků, protože u embrya analýzy zaměřené na aberace dalších chromozomů 

provedeny nebyly. 

13.6.1 Míra rekombinace 

U embryí jsme byli schopni detekovat, mezi kterými STR markery k C-O došlo, a spočítat 

riziko rekombinace vzhledem k vyšetřovanému genu podle vzdálenosti v Mb uvedených 

v Marshfieldově genetické mapě. Pro PGH panel jsme se snažili navrhnout STR markery do 

vzdálenosti 5 Mb od genu, takže v našem případě by riziko rekombinace nemělo přesáhnout  

5 % v oblasti před a za vyšetřovaným genem. Podle Nussbaum et al. (2007) je významně 

zvýšena přesnost nepřímé diagnostiky, pokud z obou stran genu těsně přiléhají dva 

informativní STR markery. V takovém případě je pravděpodobnost chybné diagnózy 

signifikantně snížena. K chybné diagnóze by totiž došlo jen tehdy, kdyby proběhly dva C-O, 

každý na jedné straně genu pro danou nemoc. Jestliže jsou navrženy STR markery z obou 

stran genu, z nichž každý vykazuje 10% rekombinaci s vyšetřovaným genem, bude diagnóza 

pomocí nepřímé (vazebné) analýzy správná na 99 %. 

U 12 embryí uzavřených jako monozomie X s C-O, XY-postižený (C-O uvnitř genu) a      

XX-zdravé nebo XX-přenašečka (C-O uvnitř genu) byl C-O lokalizován mezi STR markery 

ležících těsně vedle vyšetřovaného genu, takže předpokládáme, že k C-O muselo dojít právě 

v oblasti genu na chromozomu X.  

Zároveň u embrya mužského pohlaví indikovaného na vyšetření X-vázané myotubulární 

myopatie, nebyl jednoznačně prokázán nízko- nebo vysokorizikový haplotyp v MTM1 genu. 

Podle STR analýzy bylo zřejmé jen to, že mezi STR markery DXS7423 a DXS8061 (lokusy 
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jsou 2,3 Mb od sebe) došlo ke C-O na chromozomu X. MTM1 gen je lokalizován mezi těmito 

lokusy a poprvé se sekvenační analýzou prokázalo, že se v genu mutace c.82delA nenachází.  

13.6.2 Odchylky pohlavních chromozomů 

Vývoj embryí je velmi složitý proces, protože embrya nemohou plně reflektovat situaci jako u 

přirozeného cyklu. Munné et al. (1997) sledovali vliv hormonální stimulace a kultivačních 

podmínek na embryonální vývoj. Zjistili, že embrya generovaná IVF procedurami mají vyšší 

míru výskytu mozaických forem ve srovnání s 1-2 % stanovených u prenatální diagnostiky 

(Kalousek et al. 1991). 

K vyšetření PGD je určena pouze jedna buňka, zatímco pro detekci mozaicismu je nutné 

vyšetřit co nejvíce blastomer z jednoho embrya. Vznik mozaiky se dá determinovat 

posouzením blastomer z každé buněčné linie za předpokladu, že třetí den vývoje je embryo 

životaschopné (Munné et al. 2002). Analýza všech buněk embrya je tedy pro detekci mozaiky 

v rámci diagnostiky prakticky nemožná. V naší studii jsme analyzovali jednu buňku 

z každého embrya, proto výskyt mozaicismu s chromozomálními abnormalitami nemůžeme 

vyloučit ani u embryí, kde byl výsledek uzavřen s normálním karyotypem. Placentární 

mozaicismus byl detekován až při vyšetření trofoektodermu v ověřovací analýze u jednoho 

embrya, přičemž tento typ mozaicismu nijak vývoj embrya neovlivní. 

Aneuploidní karyotyp jsme zjistili u 23 embryí, z čehož monozomie chromozomu X byla 

detekována u 19 buněk a duplikace X byla detekována u 4 embryí s Klinefelterovým 

syndromem. Obecně je aneuploidie definována jako přítomnost nadpočetné kopie 

chromozomu (trizomie) nebo absence chromozomu (monozomie). Abnormalita způsobená 

ztrátou chromozomu má horší prognózu ve srovnání s nadbytečným počtem chromozomu. 

Nedostatečný počet chromozomu limituje embryonální vývoj v důsledku deficitu genetického 

materiálu, a tak většina monozomií způsobuje ztrátu těhotenství (Biancotti et al. 2010). 

Monozomie je vitální právě v případě chromozomu X, nicméně pouze 0,3 % embryí 

s karyotypem 45,X je schopno přežít do narození (Cockwell et al. 1991).  

Zvýšené riziko aneuploidie pohlavních chromozomu u embryí by také vysvětloval fakt, že 

odhadem 10-30 % oplodněných vajíček má chromozomální abnormalitu (Hassold et Hunt 

2001). Maternální i paternální nondisjukce se podílí stejnou měrou na vzniku Klinefertova 
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syndromu a paternální nondisjukce způsobuje až 80 % případů Turnerova syndromu 

(Nussbaum et al. 2007). 

U jednoho embrya jsme detekovali unipaternální dizomii chromozomu X. UPD může nastat 

jako náhodná událost během tvorby vaječných či spermatických buněk, nebo k ní může dojít 

na začátku embryonálního vývoje. V našem případě jsme identifikovali přenos obou 

maternálních chromozomů X na plod. Jedná se o heterodisomii vzniklou v meióze I. Oproti 

isodisomii, která vzniká, když plod zdědí dvě identické (homologní) kopie jednoho 

chromozomu v průběhu meiózy II (Robinson 2000). Ve vzácných situacích může dojít 

k částečné dizomii chromozomu X, ale přesný mechanismus vzniku tohoto jevu není doposud 

znám (Conlin et al. 2010). Výskyt heterodisomie u plodu vyústí v projev X-vázané nemoci 

zděděné ve stejném stavu jako u rodičů – u dominantně dědičné poruchy je to úplný projev 

nemoci; u recesivních poruch se jedná o přenašečství dané nemoci. Pokud plod zdědí 

identické kopie postiženého chromozomu X od rodiče, který je nosičem, vede to k úplné 

manifestaci poruchy. 

 

13.7 Vliv protokolů v ovariální stimulaci  

Aby pár mohl absolvovat celý IVF cyklus, musí probandka projít nejprve stimulačním 

protokolem za cílem zvýšení počtu oocytů. Stimulační protokoly mohou působit na každou 

probandku jinak, protože nejen aplikace různých dávek hormonů, ale i rozpoložení pacientky 

je závislé na mnoha dalších faktorech – věku, body mass indexu (BMI), citlivosti na léky či 

stresu. 

Sledovali jsme působení dvou typů stimulačních protokolů dlouhého a krátkého na vývoj 

embryí.  Z celkového počtu 46 PGD cyklů jsme hodnotili 36 cyklů, protože u 10 cyklů 8 

probandek podstoupilo stimulaci v jiných centrech asistované reprodukce a 2 IVF cykly byly 

zrušeny v průběhu stimulačního protokolu kvůli zdravotním rizikům pacientky.  

Krátký stimulační protokol je obecně doporučován pacientkám s nižší ovariální rezervou, u 

kterých je riziko nebo již byla prokázána špatná reakce z předchozí(-ch) stimulace(-í). 

Nepříznivá odezva na aplikaci hormonů v průběhu tohoto protokolu nebyla u žádné pacientky 
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pozorována. V naší studii byl použit úspěšně krátký protokol u 12(+3) pacientek (průměrný 

věk 36 let) ve 24 PGD cyklech.  

Dlouhý stimulační protokol se nedoporučuje ženám vyššího věku, u kterých je riziko tvorby 

syndromu polycystických vaječníků, ale naopak mladým ženám s dobrou rezervou vajíček 

(Weiss et al. 2010). V rámci 12 PGD cyklů byl aplikován dlouhý stimulační protokol u 5(+3) 

probandek s vyšším průměrným věkem 38 let než u pacientek s krátkým stimulačním 

protokolem. V naší studii se vliv vyššího věku pacientek na podíl oocytu neprokázal, nicméně 

tento výsledek nemůže být zcela jednoznačný z důvodu malého počtu probandek.  

Suchá et al. (2002) srovnávali úspěšnost dlouhého a krátkého stimulačního protokolu v podílu 

oocytů a gravidity. Jejich výsledky prokázaly, že vyšší podíl získaných oocytů měly pacientky 

s dlouhým protokolem a navíc bylo zaznamenáno přibližně o 10 % více těhotných probandek 

ve srovnání se ženami užívající hormony v krátkém protokolu. Existuje mnoho další studií 

(Bo-Addas et al. 2001, Marcus et Ledber 2001, El-Nemr et al. 2002), které tyto výsledky 

podporují, ať už v počtu získaných oocytů či v úspěšnosti IVF programu samotném.  

Naopak Rahvon et al. (2000) a Hughes et al. (2002) ve svých studiích neprokázali významný 

rozdíl mezi dlouhým a krátkým stimulačním protokolem v podílu oocytů, vlivu na vývoj 

embryí či dokonce v úspěšnosti gravidních žen. Naše výsledky podporuji tyto data, neshledali 

jsme podstatný rozdíl mezi oběma protokoly v podílu oocytů a vývoji embryí. Ukázkou může 

být i tab. 13-1, kde uvádíme 3 probandky a jejich střídavou aplikaci dlouhého a krátkého 

stimulačního protokolu s přibližně stejnou výtěžností. 

Tab. 13-1: Ukázka výtěžnosti dlouhého a krátkého stimulačního protokolu u 3 probandek (rozlišených 

barevným odstínem). KP = krátký protokol, DP = dlouhý protokol 

Protokol Folikuly Oocyty Meióza II 2PN 
Bioptovaná 

embrya 

Zdravá 

embrya 
Embryotransfer Kryo 

19/09(KP) 8 7 7 4 4 3 1 0 

25/09(DP) 10 4 3 3 2 1 0 0 

5/10(KP) 9 9 5 5 5 4 2 0 

25/10(KP) 20 17 14 14 10 3 1 0 

46/10(KP) 14 14 12 9 7 3 1 2 

26/11(DP) 22 20 19 13 11 8 0 1 

1/11(DP) 50 43 39 28 27 2 2 0 

18/11(KP) 40 38 30 24 18 10 2 2 
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Gravidita žen byla prokázána u krátkého stimulačního protokolu s 45% úspěšností. Nicméně 

v případě těhotných žen po aplikaci dlouhého stimulačního protokolu může být nižší 

úspěšnost (25 %) ovlivněna příliš nízkým počtem probandek či jejich vyšším věkovým 

průměrem.  

 

13.8 Kontrola vývoje embryí v průběhu IVF cyklu 

S cílem zvýšit podíl gravidit je kontrola vývoje embryí nedílnou součástí celého IVF cyklu. 

Mnoho embryologických laboratoří vyvinulo vlastní systém pro určování správného vývoje 

oocytu či embrya. I když mohou embryologové dělat odhady o potenciálu embrya na základě 

jejich zkušeností po zhlédnutí již několika stovek embryí, existuje mnoho jiných případů 

embryí se špatnými znaky vývoje, které mohou za zdravé těhotenství. Bohužel nám ale 

systémové třídění embryí neříká nic o tom, co se děje uvnitř embrya geneticky. 

Od roku 2009 je sice schváleno použití kamery pro monitorování načasování buněčného 

dělení v termostatech, ale tato technologie se nedá uplatnit na sledování všech momentálně 

vyvíjejících se embryí. Jak bylo pozorováno, tak ne vždy se dělí embryo synchronně na sudý 

počet buněk a asynchronní dělení neindikuje špatný vývoj embrya. Dalším problémem při 

mitotickém dělení buněk je vznik cytoplazmatických fragmentů, které vývojově znehodnocují 

embryo tím, že buňky ztrácejí příliš mnoho cytoplazmy.   

Embryonální vývoj je z velké části ovlivněn kvalitou zárodečních buněk. Loutradi et al. 

(2006) zkoumali kvalitu spermií na růst embryí a zjistili vliv velmi časného nástupu 

paternálního účinku na embryonální vývoj. To je zajímavé tvrzení, protože až do této doby se 

domnívalo, že embryonální vývoj v raných fázích je řízen výhradně maternální mRNA a 

genom embrya je aktivován až po stádiu čtyř buněk (Braude et al. 1988). Podle Tesarik et al. 

(2002) paternální faktory podněcují embryo v raných fázích slabou transkripční aktivitou, 

která je nezbytná pro jaderný vývoj v mužském pronukleu. Kromě toho byly prokázány i 

epigenetické faktory týkající se paternálního účinku na vývoj embrya, jako je aktivita enzymu 

fosfolipázy C-ζ (PLCζ) zodpovědné za regulaci vápníku pro aktivaci oocytů (Swann et al. 

2004). Funkčně aktivní centrozom má taktéž podíl na raný embryonální vývoj. Tento buněčný 
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orgán je zodpovědný za organizaci mikrotubulů a jeho dysfunkce v průběhu fertilizace může 

mít za následek poruchy vřetena a abnormální vývoj rýhování (Tesarik et al. 2002).  

Vývoj embrya smí být také ovlivněn kvalitou DNA uložené v hlavičce spermie. DNA spermie 

může vykazovat body zlomů (fragmentaci). Oocyty mají schopnost opravit toto poškození 

DNA v malém měřítku (10 %), ale nad určitou úroveň to může být pro oocyt obtížné a pro 

vývoj embrya fatální (Sakkas et al. 1999, Evenson et al. 2002, Benchaib et al. 2003). Role 

oocytů není důležitá jen v reparaci DNA spermie, ale mají hlavní funkci ve fázi fertilizace a 

v počátečním embryonálním vývoji.  

Asistovaná reprodukce zahrnuje ovariální hyperstimulaci a následnou maturaci oocytů in 

vitro. Negativní efekt ovariální stimulace na kvalitu oocytů může být zprostředkován ztrátou 

přímé interakce mezi oocytem a granulózními buňkami (Combelles et Albertini 2002).  

Během dozrávání oocytů in vitro se zvětšuje jejich velikost a akumulují se lipidy, cukry, 

molekuly mRNA a proteiny, které fungují po fertilizaci jako regulátory embryonálního 

vývoje. Akumulace těchto zdrojů energie a informací je důležitá pro růst oocytů (Marteil et al. 

2009). Zdá se tedy, že oocyty z malých folikulů nemají ještě kompletní cytoplazmatickou 

maturaci vycházející z deficitu mRNA nebo nízké proteinové akumulace (Pavlok et al. 1993, 

Lonergan et al. 1994).  

Embryo je zpočátku transkripčně neaktivní (Schier 2007). Geny zygoty jsou umlčeny kvůli 

heterochromatinu, který je málo transkribován během postfertilizační fáze. Syntéza proteinů 

tak je zprostředkovaná maternální mRNA, dokud nejsou zygotické geny aktivovány 

v průběhu 2-buněčného stádia embrya (Nothias et al. 1995, De Sousa et al. 1998)    

U embryí ve stádiu rýhování jsme hodnotili počet buněk a vzhled embrya. Zatímco hodnocení 

počtu buněk je kriterium objektivní, klasifikace vývojového stádia a vzhled embrya se 

prokázalo jako subjektivní kriterium jednotlivého embryologa. Embryologové si určili pět 

hlavních skupin 1, 2, 3+, 3 a 4. Dobrý vývojový potenciál prokázala embrya ve stádiu 1 a 2.  

Nicméně i stupeň 3 u embrya ve stádiu rýhování smí vykazovat na dobrý vývoj, který může 

být vysvětlen asynchronním dělením.    

U embryí ve stádiu blastocysty není rozdělení podle vývojových skupin embryí jednoznačné. 

Zde je nutno sledovat mnoho vývojových faktorů – ICM, TE, jasný blastocel a expanzi 
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blastocysty ze ZP. Navíc blastocysty mohou dohnat svůj vývoj docela brzy, pátý den 

v průběhu IVF cyklu se zdají být nevyhovující a šestý den už mohou být transferovány či 

mraženy, jak bylo patrno u některých blastocyst i v naší studii. Embryotransfer se provádí 

obvykle pátý den (114-120 hodin) po oplození. Nicméně ho lze provést čtvrtý den (90-96 

hodin) po oplození z časových příčin nebo šestý den (138-144 hodin) po oplození z důvodu 

pomalého vývoje embrya. 

Transfer embryí 

K transferu je vybíráno obvykle jedno nejkvalitnější embryo. V některých případech, jako 

pomalu vyvíjecí se embrya, při embryotransferu bez prodloužené kultivace nebo na přání 

pacientky, jsou transferována do dělohy dvě embrya. Transfer tří embryí se provádí pouze 

v indikovaných případech po vzájemné dohodě lékaře, pacientky a embryologa.    

Transfer embryí je posledním krokem celého IVF cyklu, kterému předchází proces stimulace 

pacientky, odběr oocytů, kultivace embryí, manipulace s embryi včetně vyšetření PGD a 

mražení/ rozmražení. Během přípravy pacientky k odběru oocytů však mohou nastat situace, 

kdy bylo doporučeno PGD cyklus ukončit bez embryotransferu. K tomu dochází u výskytu 

OHSS, nedostatečného vývoje endometria probandky nebo PGD s dislokovaným 

(posunutým) cyklem.  

 

13.9 Úspěšnost PGD podle potvrzených gravidit na embryotransfer 

Mnoho publikací (Oral et al. 2008, McArthur et al. 2008, Lee et al. 2009, Sato et al. 2015) 

uvádí úspěšnost PGD v podílu gravidit mezi 20-35 % po transferu embrya ve stádiu 

blastocysty. Stejně jako my jsme provedli transfer embryí vždy pátý den IVF cyklu a 

celkovou úspěšnost PGD metody hodnotili počtem potvrzených gravidit na embryotransfer. 

Naše 42% úspěšnost metody může být ovlivněna mnoha faktory (psychickou a fyzickou 

stránkou probandek, vyhovujícím výběrem stimulačních protokolů, správnou kultivací 

embryí, dobrou adaptivitou embryí v endometriu, atd.) zahrnutých v celém procesu PGD 

cyklu. Otěhotnělo nám celkem 17 probandek, přičemž 14 gravidit (4 biochemické a 10 

klinických) bylo potvrzeno na našem pracovišti a 3 gravidity (3 klinické) byly prokázány ve 

spolupracujících centrech reprodukční medicíny.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5Bauth%5D
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Ověření výsledku po PGD cyklu 

I přes vysokou úspěšnost v podílu gravidit není PGD pomocí nepřímé vazebné analýzy 

schopné detekovat jiné riziko genetické zátěže pro potomka kromě vyšetřované monogenní 

nemoci. Nedokáže ani identifikovat zmíněný mozaicismus u embrya. Z tohoto důvodu 

pacientkám, jež podstoupily PGD cyklus, doporučujeme ověřit výsledek gravidity ještě 

prenatální diagnostikou odběrem plodové vody či choriových klků, která může odhalit 

případný mozaicismus nebo chromozomální aberace. 
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14 Přílohy 

Příloha 1 – Tab.: Navrhování STR markerů a jejich primerů. V oranžovém rámečku jsou uvedeny data první 

fáze navrhování STR markerů, jako je lokalizace genu a vzdálenost markerů v cM. STR markery ve žlutých 

řádcích se nachází uvnitř genu – intragenové. Druhá fáze je  znázorněna v zeleném rámečku, kde jsou navrženy 

primery a ověřeny na výskyt SNPs a srovnány s Alu-sekvencemi. Třetí fází je rozdělení STR markerů do dvou 

multiplexů uvedeno v modrém rámečku 

Příloha 2 – Tab.: Vyšetřené haplotypy reprodukčního páru a příbuzných partnerky, kdy byla nemoc 

diagnostikována u její matky a strýce. Na základě srovnání haplotypů s těmito rodinnými příslušníky byl 

identifikován patologický haplotyp (nesoucí mutaci) a zároveň rizikový pro budoucí potomky  

Příloha 3: Specifický PGH panel s možnými haplotypy embryí odvozených od reprodukčního páru, současně 

s vyplývajícími informativními alelami (zdravé a patologické) u STR markerů. Alely neoznačené barevně jsou 

neinformativní. 

Příloha 4: Formulář pro odečet jednotlivých alel embrya. U každého STR markeru postupně při hodnocení 

odepisujeme délky alel na základě srovnání s rodiči   
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    X-vázaná Charcot-Marie-Toothova neuropatie 

typu 1 (CMTX1) 
     

Xq13.1 
       X-vázaná - gonozomálně dominantní  

                Gen: GBJ1, Cx32 začátek:70435062 konec:70445065     
            

STR marker Pozice Gen 
Vzdálenost 

od genu 
Mbp cM Repetice HET 

 
Sz Multiplex Barva 

 
PrimerF TaF PrimerR TaR SNP Alu 

DXS8040 68246502 70435062 2188560 2,18 2,17 di 0,77 
 

164 A FAM 

 

ACCCGACTGGCTATCATTTTAAG 60.7 GAGATCTGTAGGCTGATTTGACAC 59.3 ok ok 

DXS1216 68364720 70435062 2070342 2,07 2,17 di 0,81 
 

239 B FAM 

 

CAACAGTGCTAAGGATCAATGCTA 60.7 AGAAGACTTGCCCATCTGTTTAGA 60.6 ok ok 

DXS8111 68493623 70435062 1941439 1,94 0 di 0,81 
 

235 A FAM 

 

TGTTATTTGCTTCCCTTGCAT 59.6 CCTCCCTAACACCCATGTTG 60.2 ok ok 

DXS1275 68514711 70435062 1920351 1,92 0 di 0,91 
 

204 B NED 

 

AGGATGGTTGTGAGGATTCG 59.9 ACAAGGTCTGGAAGGCTGTG 60.3 ok ok 

DXS8031 68537354 70435062 1897708 1,89 0 di 0,84 
 

271 A VIC 

 

CGTGGCCTCTACACTGGTTT 60.2 TGCCTAGAATGATGCCTGGT 60.6 ok ok 

DXS983(DXS453) 69448263 70435062 986799 0,99 0,54 di 0,83 
 

186 A PET 

 

TTCACTCCTGCAGCTATCACA 59.6 TACCTGCCTCTGGCTTTCTG 60.5 ok ok 

DXS8107 69721409 70435062 713653 0,71 0 di 0,86 
 

103 A FAM 

 

CGGTGTGCTGTTCAAGTTGT 59.8 ACCTTCCCAATGTTTCAGGA 59.4 ok ok 

DXS8052 69813015 70435062 622047 0,62 0 di 0,84 
 

131 B PET 

 

GGGCAATTTATGCACAAGAG 58.2 TGGTAGCACATCCAGCTGTT 59.3 ok ok 

21xTG 70436955 70436996 Intragenový 0 di ?   249 (B) NED   GGAGTCCGAGGCTGAATGTA 60.2    GGAGTTTGCATTCTGAGACCA 60.3 ok ok 

11xTTTA 70441174 70441217 Intragenový  0 tetra ?   133 (A) PET   ATGCTGGTTGGCACATGAC 60.6    GACAGTCCACAGGACATAGGTTACT 59.9    ok ok 

DXS8101 70763282 70445065 318217 0,32 1,62 di 0,79 
 

291 B FAM 

 

TGCCTGACAGCCTAAGGGTA 60.8 GAACCCAGGAGGCAGTGAC 60.7 ok ok 

DXS8046 71364281 70445065 919216 0,92 0,54 di 0,73 
 

268 B PET 

 

CAGATCGTGGTTTGTGGTTG 60.0 TGCCATTTACCCAGGTTCTT 59.4 ok ok 

DXS8070 72655978 70445065 2210913 2,21 1,6 di 0,71 
 

266 B VIC 

 

CAGCACGAGAACAGACTAAAACAT 59.9 TTGTCCAAAATAGAAATAGCAACC 58.7 ok ok 

DXS8079 73121242 70445065 2676177 2,68 1,62 di 0,73 
 

141 A VIC 

 

TTCTTTCAAACCAGGAGCATG 60.2 TTCAACCAAGGAGGTGAAAGA 59.7 ok ok 

DXS8060 73463830 70445065 3018765 3,02 1,62 di 0,88 
 

177 B VIC 

 

AACGAACACAGCCATGTCCT 60.6 TGTGGGCATATTTCTCTGACA 59.1 ok ok 

DXS8092 74122919 70445065 3677854 3,68 1,62 di 0,93 
 

164 A NED 

 

ATTCCCAGTCCTGGAGTCCT 59.9 CAGGGCTAGAAAGCCACAAG 60.0 ok ok 

DXS8037 74123461 70445065 3678396 3,68 1,62 di 0,84 
 

162 B FAM 

 

CTCCCAGCAAGCCTTCATAG 60.0 GCAAGACATCCATTCCCAAC 60.3 ok ok 

DXS1221 74266820 70445065 3821755 3,82 1,62 di 0,76 
 

222 A NED 

 

GCATAATCTCCACTGATCTTCCTT 60.0 CTTAGAAGTGGCCCAGATGACTT 61.0 ok ok 

 

 

Příloha 1 
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CMTX1  

      

(pre-case haplotyping) 

   (gonozomálně 

dominantní) 

           

  
vz.č.363/10 

 
vz.č.361/9 

  
vz.č.81/10 

  
vz.č.83/10 

 

  
strýc pacientky-CMTX1+ matka pacientky-CMTX1+ 

pacientka-
CMTX1+ 

 
partner-CMTX1- 

DXS8040 
 

Y 161 
 

161 163 
 

161 163 
 

161 Y 

DXS1216 
 

Y 238 
 

235 238 
 

238 238 
 

235 Y 

DXS8111 
 

Y 237 
 

235 237 
 

237 237 
 

240 Y 

DXS1275 
 

Y 206 
 

206 206 
 

202 206 
 

209 Y 

DXS8031 
 

Y 264 
 

262 264 
 

264 270 
 

270 Y 

DXS983(DXS453) 
 

Y 188 
 

188 190 
 

186 188 
 

190 Y 

DXS8107 
 

Y 105 
 

105 117 
 

105 105 
 

105 Y 

DXS8052 
 

Y 126 
 

121 126 
 

126 128 
 

121 Y 

21xTG 
 

Y 247 
 

245 247 
 

247 247 
 

247 Y 

11xTTTA 
 

Y 131 
 

131 131 
 

131 131 
 

127 Y 

DXS8101 
 

Y 294 
 

294 294 
 

289 294 
 

260 Y 

DXS8046 
 

Y 262 
 

262 262 
 

262 262 
 

262 Y 

DXS8070 
 

Y 266 
 

266 266 
 

266 266 
 

268 Y 

DXS8079 
 

Y 143 
 

143 143 
 

143 143 
 

148 Y 

DXS8060 
 

Y 174 
 

174 174 
 

174 176 
 

169 Y 

DXS8092 
 

Y 164 
 

164 164 
 

162 164 
 

164 Y 

DXS8037 
 

Y 164 
 

164 164 
 

162 164 
 

164 Y 

DXS1221 
 

Y 221 
 

221 221 
 

221 221 
 

221 Y 

AMXY 
 

108 114 
 

108 108 
 

108 108 
 

108 114 

SRY 
 

109 * 
 

* * 
 

* * 
 

* 109 

             DXS8040 
 

Y 161 
 

163 161 
 

161 163 
 

161 Y 

DXS1216 
 

Y 238 
 

235 238 
 

238 238 
 

235 Y 

DXS8111 
 

Y 237 
 

235 237 
 

237 237 
 

240 Y 

DXS1275 
 

Y 206 
 

206 206 
 

206 202 
 

209 Y 

DXS8031 
 

Y 264 
 

262 264 
 

264 270 
 

270 Y 

DXS983(DXS453) 
 

Y 188 
 

190 188 
 

188 186 
 

190 Y 

DXS8107 
 

Y 105 
 

117 105 
 

105 105 
 

105 Y 

DXS8052 
 

Y 126 
 

121 126 
 

126 128 
 

121 Y 

21xTG 
 

Y 247 
 

245 247 
 

247 247 
 

247 Y 

11xTTTA 
 

Y 131 
 

131 131 
 

131 131 
 

127 Y 

DXS8101 
 

Y 294 
 

294 294 
 

294 289 
 

260 Y 

DXS8046 
 

Y 262 
 

262 262 
 

262 262 
 

262 Y 

DXS8070 
 

Y 266 
 

266 266 
 

266 266 
 

268 Y 

DXS8079 
 

Y 143 
 

143 143 
 

143 143 
 

148 Y 

DXS8060 
 

Y 174 
 

174 174 
 

174 176 
 

169 Y 

DXS8092 
 

Y 164 
 

164 164 
 

164 162 
 

164 Y 

DXS8037 
 

Y 164 
 

164 164 
 

164 162 
 

164 Y 

DXS1221 
 

Y 221 
 

221 221 
 

221 221 
 

221 Y 

AMXY 
 

108 114 
 

108 108 
 

108 108 
 

108 114 

SRY 
 

109 * 
 

* * 
 

* * 
 

* 109 
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PGH č.           

     
                 

 
Indikace: CMTX1 (gonozomálně dominantní) 

  
Datum OPU: 

   

 
Jméno:  

          

Datum 
biopsie: 

    EMBRYO č.       Závěr:         Transfer:       

  M-postiž. 
 

M-OK 
  

P-OK 
  

PY-
OK 

    

výsledky   

  161   
 

163   
 

161   
 

Y   
 

DXS8040 
 

    

  238   
 

238   
 

235   
 

Y   
 

DXS1216 
 

    

  237   
 

237   
 

240   
 

Y   
 

DXS8111 
 

    

  206   
 

202   
 

209   
 

Y   
 

DXS1275 
 

    

  264   
 

270   
 

270   
 

Y   
 

DXS8031 
 

    

  188   
 

186   
 

190   
 

Y   
 

DXS983(DXS453)     

  105   
 

105   
 

105   
 

Y   
 

DXS8107 
 

    

  126   
 

128   
 

121   
 

Y   
 

DXS8052 
 

    

  247   
 

247   
 

247   
 

Y   
 

21xTG 
 

    

  131   
 

131   
 

127   
 

Y   
 

11xTTTA 
 

    

  294   
 

289   
 

260   
 

Y   
 

DXS8101 
 

    

  262   
 

262   
 

262   
 

Y   
 

DXS8046 
 

    

  266   
 

266   
 

268   
 

Y   
 

DXS8070 
 

    

  143   
 

143   
 

148   
 

Y   
 

DXS8079 
 

    

  174   
 

176   
 

169   
 

Y   
 

DXS8060 
 

    

  164   
 

162   
 

164   
 

Y   
 

DXS8092 
 

    

  164   
 

162   
 

164   
 

Y   
 

DXS8037 
 

    

  221   
 

221   
 

221   
 

Y   
 

DXS1221 
 

    

  108   
 

108   
 

108   
 

114   
 

AMXY 
 

    

  *     *     *     109     SRY       

                                  

  EMBRYO č.       Závěr:         Transfer:       

  M-postiž. 
 

M-OK 
  

P-OK 
  

PY-OK 
    

výsledky   

  161   
 

163   
 

161   
 

Y   
 

DXS8040 
 

    

  238   
 

238   
 

235   
 

Y   
 

DXS1216 
 

    

  237   
 

237   
 

240   
 

Y   
 

DXS8111 
 

    

  206   
 

202   
 

209   
 

Y   
 

DXS1275 
 

    

  264   
 

270   
 

270   
 

Y   
 

DXS8031 
 

    

  188   
 

186   
 

190   
 

Y   
 

DXS983(DXS453)     

  105   
 

105   
 

105   
 

Y   
 

DXS8107 
 

    

  126   
 

128   
 

121   
 

Y   
 

DXS8052 
 

    

  247   
 

247   
 

247   
 

Y   
 

21xTG 
 

    

  131   
 

131   
 

127   
 

Y   
 

11xTTTA 
 

    

  294   
 

289   
 

260   
 

Y   
 

DXS8101 
 

    

  262   
 

262   
 

262   
 

Y   
 

DXS8046 
 

    

  266   
 

266   
 

268   
 

Y   
 

DXS8070 
 

    

  143   
 

143   
 

148   
 

Y   
 

DXS8079 
 

    

  174   
 

176   
 

169   
 

Y   
 

DXS8060 
 

    

  164   
 

162   
 

164   
 

Y   
 

DXS8092 
 

    

  164   
 

162   
 

164   
 

Y   
 

DXS8037 
 

    

  221   
 

221   
 

221   
 

Y   
 

DXS1221 
 

    

  108   
 

108   
 

108   
 

114   
 

AMXY 
 

    

  *     *     *     109     SRY       
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V ZÁVĚR 

Rozvoj molekulárně genetických metod současně s asistovanou reprodukcí umožnil posunout 

diagnostiku genetických poruch do velmi raných vývojových stádií embrya. Preimplantační 

genetická diagnostika nabízí vyšetření embryí již několik málo dní po jejich oplození in vitro.  

Nepřímá vazebná analýza embryí zahrnuje amplifikaci celého genomu pomocí MDA procedury 

s následnou fragmentační analýzou. Při STR analýze jsou porovnány DNA profily embrya s 

rodiči a na základě tohoto srovnání a dobrého vývoje jsou vybírána vhodná embrya k transferu. 

V naší studii se tato metoda k vyšetření monogenních chorob prokázala jako velmi efektivní. 

Hlavním cílem jak prokázat efektivitu a senzitivitu metody, bylo hodnocení podílu ADO 

vycházející primárně z MDA procedury a celkové úspěšnosti PGD metody v počtu gravidit na 

embryotransfer.  

Mnohé publikace uvádí 5-31% podíl ADO, takže vyšší spolehlivost MDA procedury 

s následnou STR analýzou jsme neprokázali, protože naše výsledky jsou v souladu s uvedeným 

podílem ADO (24 %). 

Oproti tomu celková úspěšnost PGD metody je uvedena v odborné literatuře jako 30-35 %, což 

jsme překonali bezmála o 7 %. Navíc důkazem efektivity a citlivosti této metody může být fakt, 

že ověřovací analýza pomocí trofoektodermu byla provedena pouze ve 4 % případů za všech 

vyšetřených.    

Rozvíjejícím fenoménem pro mnoho molekulárně genetických laboratoři začíná být zavedení 

karyomappingu jako alternativa nepřímé vazebné analýzy. S tím souvisí i zvyšující šance na 

porod zdravého dítěte bez zátěže monogenní nemoci a chromozomálních aneuploidií.  

Každá metoda vyžaduje inovaci a s využitím nově modifikovaných strategií se může dosáhnout 

vyšší efektivity a přesnosti v rámci PGD i v jiných diagnostických přístupech.  
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VI SEZNAM ZKRATEK 

A   Adenin 

ADO    Alelický dropout 

ADPKD   Autozomálně dominantní polycystické ledviny 

AH   Asistovaný hatching 

ARPKD   Autozomálně recesivní polycystické ledviny  

ART    Techniky asistované reprodukce 

AS    Alportův syndrom 

ATP   Adenosintrifosfát, Adesine triphosphate 

BFLS   Börjeson-Forssman-Lehmanův syndrom 

BL   Blastocysta 

BMI   Hmotnostní index, Body mass index 

bp   Pár bazí 

C   Cytosin  

CAH    Kongenitální adrenální hyperplazie  

CAR    Centrum asistované reprodukce 

CBAVD   Kongenitální bilaterální absence vas deferens 

CF    Cystická fibróza 

CJD    Creutzfeldt-Jakobova nemoc 

cM   Centimorgan 

CMTX1   X-vázaná Charcot-Marie-Toothova neuropatie typu 1 

CNS   Změny v počtu kopií úseků DNA, Copy number variants 

C-O   Překřížení chromozomu, Crossing-over 

COC   Komplex oocytu s folikulárními buňkami, Cumulus-oocyte complex 

CVS   Choriové klky, Chorionic villus sampling 

ddNTPs   Dideoxyribonukleotidtrisfosfáty 

DOP-PCR PCR využívající degenerované oligonukleotidové primery, 

Degenerate oligonucleotide primed PCR 

DMSO   Dimethylsulfoxid 

DMD    Duchennova muskulární dystrofie 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

dNTPs    Deoxyribonukleosidtrifosfáty 

dsDNA    Dvouřetězcová DNA, Double-strand DNA 

DTT    Dithiothreitol 

EDTA   Etylendiaminotetraoctová kyselina 

EPP    Erytropoetické protoporfyrie 

FBH    Srdeční činností plodu, Fetal heart beat 

FD    Fábryho nemoc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneracy_(biology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligonucleotide
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FFI    Familiární fatální insomnií 

FISH    In situ hybridizace 

FRAXA, FXS  Syndrom fragilního X 

FSH    Folikuly stimulující hormon 

G   Guanin 

GnRH    Gonadotropiny uvolňující hormon, Gonadotropiny releasing hormon 

hCG    Humánní (lidský) choriový gonadotropin 

hMG    Humánní (lidský) menopauzární gonadotropin 

HD    Huntingtonova chorea  

HEPA   Vysoce účinný filtr vzduchových částic, High efficiency particulate air filter 

HET   Heterozygozita 

HFEA   Nezávislý úřad pro fertilizaci a embryologii,  

Human Fertilization Embryology Authority 

HLA   Antigeny histokompatibilního systému  

ICM    Vnitřní buněčná masa, Inner cell mass  

ICSI    Intracytoplazmatická injekce spermie 

IP   Incontinentia pigmenti, Bloch–Sulzbergerův syndrom  

IPEX   X-vázaná imunitní polyendokrinopatie 

IVF    In vitro fertilizace 

kb   Kilobáze 

LH    Luteinizační hormon, lutropin  

M   Morula 

MALBAC  Amplifikací se speciálními primery vytvářející smyčky na DNA, 

Multiple annealing and looping based amplification cycles 

Mb   Megabáze 

MD1    Myotonická dystrofie typu 1  

MESA   Aspirace spermií z nadvarlete, Microsurgical epididymal sperm aspiration 

Multiplex PCR  Mnohonásobná PCR, multiplexní PCR 

mRNA   Mediátorová ribonukleová kyselina 

NaOH   Hydroxid sodný 

Nested PCR  PCR využívající vnořené specifické primery  

NPB   Jaderné prekurzory, Nuclear precurzor bodies 

NF1   Neurofibromatóza typu 1  

NGS    Sekvenování nové generace, New generation sequencing 

OCRL   Okulocerebrorenální syndrom, Loweho syndrom 

OHSS   Ovariální hyperstimulační syndrom, Ovarian hyperstimulation syndrome  

OPU   Punkce (odběr) oocytů 

PA   Preferenční amplifikace  

PB1   První polární tělísko, pólocyt I 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=318845&type=3
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PB2   Druhé polární tělísko, pólocyt II 

PBS   Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok, Phosphate-buffered saline 

PCR   Polymerázové řetězové reakce, Polymerase chain reaction  

PEP-PCR   Preamplifikace prodlužováním primerů, Primer extension pre-amplification PCR 

PGD    Preimplantační genetická diagnostika  

PGDIS    Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku, 

   Preimplantation genetic diagnosis international society 

PGH    Preimplantační genetická haplotypizace  

PGP    Preimplantační genetické profilování 

PGT    Preimplantační genetické testování 

PGS    Preimplantační genetický screening  

PMD    Pelizaeus–Merzbacherova nemoc  

PN   Pronukleus 

PND    Prenatální diagnostika 

PV    Plodová voda 

PVP   Polyvinylpyrrolidon 

PP   Perivitellinní prostor 

RCA    Krouživá amplifikace, Rolling cirle amplification 

RFU   Referenční jednotka, Relative fluorescence unit  

rRNA   Ribozomální ribonukleová kyselina 

RT-PCR   PCR v reálném čase, Real-time PCR 

SAB   Tkáň potraceného plodu, Spontaneous abortion  

SER   Shluky hladkého endoplazmatického retikula, Smooth endoplasmic retikulum  

SINE   Rozptýlené repetitivní sekvence v DNA, Short interspersed nuclear elements 

SNP    Jednonukleotidový polymorfismus, Single nucleotide polymorphism 

SMA   Svalová muskulární dystrofie  

SNP    Jednonukleotidový polymorfismus, Single nucleotide polymorphism 

STR    Krátká tandemové repetice, Short tandem repeat 

SPG    Spermiogram  

T   Thymin 

Taq   Thermus aquaticus 

TBE   Tris-borát-EDTA 

TE    Trofoektoderm 

TE pufr             Tris-EDTA pufr 

TESE   Extrakce spermií z tkáně nadvarlete, Testicular sperm extraction 

UPD    Uniparentální dizomie 

UPT   Umělé přerušení těhotenství 

UV   Neklasifikované varianty  

UZ   Ultrazvuk 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjABahUKEwjB6bmvi47IAhWFChoKHZJEB88&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPhosphate-buffered_saline&usg=AFQjCNFmKewmNloFY0ZBKAP6Vz5Zlzi3fQ&sig2=OaQhjlTL7lDpVlfUoCswZQ
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SINEs&action=edit&redlink=1
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VEGF    Vaskulární endoteliální růstový faktor, Vascular endothelial growth factor 

VŠ    Vysokoškolský 

VUS   Varianta nejasného významu 

VVV    Vrozené vývojové vady 

WGA   Amplifikace celého genomu, Whole genome amplification 

WHO    Světová zdravotnická organizace, World health organization  

X-ADL   X-vázaná adrenoleukodystrofie, Schilderova choroba 

X-LMTM1  X-vázaná myotubulární myopatie typu 1 

X-SCID   X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience  

ZP   Glykoproteinový obal vajíčka, Zona pellucida 
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