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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. 

 


