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Oponentský posudek na doktorskou dizertační práci 

Preimplantační genetická haplotypizace v geneticky rizikových rodinách 

(doktorandka RNDr. Irena Borgulová) 

Doktorská disertační práce RNDr. Ireny Borgulové  byla zpracována na Katedře genetiky a 
mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve studijním programu Molekulární a 
buněčná biologie, genetika a virologie. 

Teoretické části je věnováno 66 stran. Autorka se zde věnuje právním aspektům asistované reprodukce 
a preimplantačního genetického testování, historii preimplantační genetické diagnostiky, popisu metod 
preimplantační genetické diagnostiky, indikacím pro vyšetření pomocí preimplantační diagnostiky, o 
konzultaci s klinickým genetikem. Dále píše preimplantační genetické haplotypizaci, fertilizaci in vitro, 
gametogenezi obecně, oogenezi a spermatogenezi speciálně, a rozdílech mezi oogenezí a 
spermatogenezí, o počátku embryogeneze, o odchylkách genotypu, mozaicismu, chromozomálních 
aberacích, genových mutacích, monogenních chorobách, způsobech dědičnosti, autozomálně recesivní 
dědičnosti a autozomálně dominantní dědičnosti, x-vázané dědičnosti, genetických faktorech 
modifikujících monogenní choroby, vlivu kvality zárodečných buněk na vývoj embrya a jednotlivých 
stadiích vývoje, tedy zygotě, embryu ve stádiu rýhování a blastocystě. 

Následuje praktická část, uvedená popisem materiálu a metodiky. Materiál a metodika je popsána na 
28 stranách a obsahuje části biologický materiál pro analýzu PGD, analýza spermie a oocytu, granulózní 
buňky, polární tělíska, blastomera, trofektodermu, další biologický materiál, princip nepřímé vazebné 
analýzy, protokol preimplantační genetické haplotypizace, izolace DNA z biologického materiálu, krátké 
tandemové repetice, kritéria primerů, fragmentační analýza, zpracování biologického materiálu 
embrya v rámci IYF protokolu, celogenomová amplifikace, detekce mutace pomocí sekvenační analýzy, 
srovnání DNA profilů embrya s rodiči, laboratorní postupy použitých metod, příprava PGH panelu, 
izolace DNA z biologického materiálu, návrh STR markerem a jejich primem, optimalizace pracovního 
postupu, zpracování PGH panelu, vyšetření embrya v rámci PGD, hodnocení vývoj e embrya, zpracování 
biologického materiálu embrya, sekvenační analýza, fragmentační analýza, interní kontrola, seznam 
použitých chemikálií a přístrojů. 

Výsledky práce jsou popsány na 23 stranách. Popis výsledků je členěn na kapitoly Diagnostikované X-
vázané nemoci, Lokalizace patologického genu a STR markérů, Efektivita stimulačního protokolu, 
Klasifikace vývoje embryí pro biopsii blastomery, Počet vyšetřených PGD cyklů a PGH panelů, Výsledky 
vyšetření PGD cyklů, Crossing-over - překřížení chromozomů, Aberace pohlavních chromozomů, 
Sekvenační analýza z jedné buňky, Ověření analýzy, Výpočet alelického dropoutu, Vliv nižšího věku 
probandek na celkovou úspěšnost PGD cyklů, Embryotransfer a kryopreservace, Úspěšnost PGD a 
gravidita. 

Diskuse zahrnuje 16 stran a je členěna na části Příprava PGH panelu a lokalizace patologického genu, 
Heterozygozita STR markérů, Zavedení pracovního postupu pro PGD, Optimalizace PCR, Výhody a 
nevýhody celogenomové amplifikace, Ověřovací analýza z trofektodermu, Ověřovací analýza z 
trofektodermu, Analýza spermie a sekvenování jedné buňky, Výsledky vyšetření PGD cyklů, MNA 
rekombinace, Odchylky pohlavních chromozomů, Vliv protokolů v ovariální stimulaci, Kontrola vývoje 
embryí v průběhu IVF cyklu, Úspěšnost PGD podle potvrzených gravidit na embryotransfer. 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

Str. 8 - PGD spočívá v biopsii jedné embryonální buňky a jejího vyšetření k vyloučení genetických rizik 
ještě před transferem embrya zpátky do dělohy.  
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Není to přesné, jak autorka sama dále uvádí, je podle bioptovaného stadia a metody bioptováno 1 až 
několik buněk. 

Str. 19 - je aplikována metoda celogenomové amplifikace ke zvýšení koncentrace jaderné DNA.  

Celogenomová amplifikace slouží ke zvýšení celkového množství DNA, ne koncentrace. 

Str. 19 - Odběr buněk trofoektodemu se provádí v den 4 (čtvrtý den po fertilizaci). 

Odběr trofektodermu se provádí 5. den, čtvrtý den je embryo v optimálním případě na stadiu 
kompaktní moruly. 

Str. 20 - má i PGD své úskalí - nemožnost detekce mozaicismu v embryonálních buňkách.  

Moderní metody preimplantačního genetického testování (NGS) umožňují detekci mozaicismu. 

Str. 20 - PGD a PGS začaly být používány na konci osmdesátých let jako součást prenatální diagnostiky. 

V 80. létech se PGD a PGS ještě zdaleka nepoužívaly. PGD a PGS nejsou součástí prenatální diagnostiky. 

Str. 27 - Většinou k oplození oocytu in vitro dochází náhodně, kdy je do vzorku pohyblivých spermií 
přidán oocyt. 

Pro oplození oocytů se většinou používá metoda ICSI, pokud je použita konvenční metoda oplození, 
přidává se odměřené množství spermií k oocytu. 

Str. 27 - Pokud partner nemá dostatek spermií v ejakulátu po masturbaci, je možno jej získat metodami 
TESE z varlat či MESA z nadvarlat. 

TESE nebo MESA nejsou metodou k řešení nedostatku spermií, ale azoospermie. Oplodnit pomocí ICSI 
lze i s minimálním množstvím spermií. 

Str. 27 - Procedura (míněn transfer embrya) spočívá v trubičce s embryem, která je vedena děložním 
krčkem. 

To je velmi podivná formulace. Transfer embrya se provádí pomocí transferové soupravy, zavedené 
děložním hrdlem do děložní dutiny. 

Str. 28 - 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. 

Tohle samozřejmě není postup, který by mohl být použit u člověka. Interkalační barviva jsou mutageny. 

Str. 28 - Biopsie embrya spočívá v porušení zona pellucida třemi možnými technikami - laserem, 
mechanickým narušením nebo kyselým Tyrodovým roztokem a extrakcí jedné buňky. 

Otevření zony pomocí okyseleného Tyrodeova roztoku může nevratně poškodit embryo, na solidních 
pracovištích se nepoužívá. 

Str. 30 - V pubertě se zvětšují primární oocyty i okolní folikulární buňky. 
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To je nepřesná formulace. K růstu ovariálních folikulů a tedy růstu oocytů a zmnožování (ne zvětšování) 
folikulárních buněk nedochází jen v pubertě. 

Str. 30 - Druhou meiózu dokončí pouze oplozený oocyt, do kterého vnikla hlavička a krček spermie. 

Do oocytu vniká celá spermie, nejen hlavička a krček spermie. 

Str. 30 - Fertilizovaný sekundární oocyt se dělí opět na dvě nestejné buňky - vajíčko (ootida, ovum) a 
druhé polární tělísko. 

Fertilizovaný oocyt označujeme jako zygotu, nikoliv ootidu. 

Str. 32 - Aktivita chromozomu X - oba aktivní u XX žen, jeden X neaktivní u XY mužů. 

Je to úplně jinak. U ženy (s určitou rezervou) i u muže je aktivní jen jeden X chromozom, muž jich 
ostatně víc nemá. 

Str. 32 - Produkty meiózy z primárního meiocytu - 4 spermie + 4 reziduálni tělíska. 

Jaká reziduální tělíska? To má být nějaká analogie pólocytů? 

Str. 32 - na povrchu buněčného uspořádání vznikají rýhy vytvořené buněčným dělením blastomer, 
rýhováním. 

To je nesprávná formulace. Žádné rýhy na povrchu lidského časného embrya nevznikají. Jde jen o 
optický dojem, vzniklý při pozorování embrya při malém zvětšení. 

Str. 32 - Třetí den po oplození se v morule formuje vnitřní (pro vývoj embrya) a vnější (pro vývoj placenty 
a pupečníku) buněčná masa. 

Třetí den se ještě buňky nerozlišují, blastomery jsou totipotentní. 

Str. 32 - Splynutím mezibuněčných prostor vzniká v morule dutina, blastocel. 

Blastocél vzniká v důsledku těsného spojení buněk trofektodermu a hromadění tekutiny v důsledku 
aktivní činnosti iontové pumpy. Tlak tekutiny vyvolá rozpínání blastocélu. 

Str. 33 - V průběhu pátého dne mizí zona pellucida. 

Zona pellucida nemizí (ne hned). V průběhu 5. dne dochází k proděravění zony a vyklubání (hatching) 
blastocysty otvorem v zoně. 

Str. 34 - Ačkoliv je DNA důležitým nosičem genetické informace, má limitující chemickou stabilitu. I když 
mají její enzymy reparační schopnosti… 

Nepřesná formulace. Reparační schopnosti má buňka, resp. buněčné jádro. 

Str. 35 - Mutace může vzniknout i prezygoticky, ale v takových případech jsou rodiče, kdo je mozaický a 
obvykle nepostižený. 

Nesrozumitelná formulace.  

Str. 37 - Popis jednotlivých typů mutací neorganicky navazuje na definici a klasifikaci mozaicizmu. 
Mutace se mohou a nemusí vyskytovat v mozaice. 
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Str. 38 - Kapitola Vznik aneuploidií je nedostatečná a neodpovídá moderním poznatkům. 

Str. 50 - Rakovina prsu a ovaria je zapříčiněna mutacemi v BRCA1 a BRCA2 genech. 

Zdaleka ne vždy jsou tyto tumory spojeny s mutací v BRCA1 a BRCA2. 

Str. 57 - kortikální granulocyty 

Tento nesmyslný termín se opakuje několikrát. Patrně jsou míněna kortikální granula. 

Str. 58 - Parametry meiotického dělícího vřeténka, jako lokalizace a bod zlomu 

Jde o špatný překlad, nejde o bod zlomu, ale lom, resp. dvojlom světla. 

Str. 58 - dvojlomné meiotické vřeteno má vyšší vývojový potenciál po fertilizaci in vitro než oocyty bez 
něj 

Ve skutečnosti je to tak, že vřeténko v polarizovaném světle vidíme a pak je přítomno, nebo nevidíme a 
pak tam není. Dvojlomné je vždy. 

Str. 59 - neporušené PBI podporuje vyšší míru implantace embrya, pravděpodobně kvůli signálu 
formovat blastocystu 

Nesrozumitelná formulace 

Str. 60-61 - globozoospermie, která je charakterizovaná spermiemi s krátkým ocáskem, malou kulatou 
hlavičkou a akrozomem. 

U spermií hovoříme o bičíku, ne o ocásku. U globozoospermie akrozom chybí a hlavička je kulatá, jen o 
něco menší (o akrozom) než normální. 

Str. 61 - mikrocefalie spermií vyznačující se ocáskem obtočeným okolo hlavičky spermie  

U mikrocefalie hlavička de facto chybí, malou hlavičku imituje horní část krčku. Menkveld a spol. (2011) 
v citované publikaci píší, že spermie s bičíky stočenými kolem hlavičky jsou podobně jako mikrocefalie 
geneticky podmíněné, nikoliv, že by snad u mikrocefalie byly bičíky stočené kolem hlavičky. 

Str. 61 - Morfologická variabilita lidských spermií je různorodá ... - Odstavec nedává smysl nebo snad 
naznačuje, že prostředí ženského pohlavního traktu formuje spermie? 

Str. 62 - Spermie s morfologicky malou hlavičkou mají abnormálně vyvinutý akrozom, což způsobí 
nízkou vitalitu spermie.  

Spermie s malou hlavičkou nemívají abnormálně vyvinutý akrozom. Vitalita spermií je pojem 
charakterizující podíl živých spermií z celkového množství a s akrozomem nesouvisí. 

Str. 62 - takové spermie nejsou schopny podstoupit akrozomovou reakci s oocytem ani po ICSI. 

Tato věta nedává smysl, spermie po ICSI nepodstupují akrozomovou reakci. Akrozomová rekce 
neprobíhá „s oocytem“, je to děj probíhající při průniku spermie zonou nebo i předtím. 

Str. 63 - Je citován již neplatný manuál WHO z r. 2005. V současné době platí jako vodítko pro 
hodnocení spermiogramu a přípravu spermií manuál WHO z r. 2010. Celý oddíl, týkající se spermií, 
odkazuje především na obsolentní publikace. 
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Str. 66 - Mužský i ženský pronukleus se zdají mít podobnou velikost, nicméně ženský PN je poněkud 
menší a je lokalizován poblíž druhého polárního tělíska. 

Mužský i ženský pronukleus jsou u člověka stejně veliké. 

Str. 68 - kapitola Jaderné prekurzory a vznik jadérek je nahromaděním nepřesností a nesprávných 
údajů. Např. 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. 

Nejedná se o jaderné prekurzory, ale prekurzory jadérka. V prekurzorech jadérka neprobíhá syntéza 
pre-rRNA, ta probíhá až v jadérku. 

Str. 78 - Funkce trofoektodermu není jasná, ale kdyby TE buňky nebyly zcela funkční, embryo by mohlo 
zůstat uvnitř ZP.  

Funkce trofektodermu jsou známé, celá věta je nesmyslná. 

Str. 82 - Granulózní 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). 

Fauser v citované práci hovoří o možné souvislosti mezi složením sekretu granulózových buněk a 
kvalitou oocytu, např. v relaci s atrézií. 

Str. 84 - Biopsie TE buněk se provádí ve čtvrtý den kultivace embrya, kdy je zřetelně oddělená vnitřní 
masa buněk, blastocel a trofoektoderm u povrchu.  

Čtvrtý den není vůbec oddělená vnitřní masa buněk, blastocel a trofektoderm a biopsie se provádí 
nejdříve 5. den. 

Str. 84 - 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. 

Časná embrya, která se nevyvinou do stadia blastocysty, nejsou životaschopná, a tudíž nemá smysl je 
vyšetřovat. Vzhledem k tomu, že současné metody kryokonzervace (vitrifikace) umožňují odložit 
transfer embrya na libovolnou dobu, nemusí být výsledek znám do 24 hodin. 

Str. 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. 

Všechny citované práce se týkají extrakce bakteriální DNA z bahna, kde jako inhibitory působí zejména 
huminové kyseliny. To se asi netýká materiálu z biopsií lidských embryí. 

Str. 96 - 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. 
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Lidské buňky nemají buněčnou stěnu, tu mají buňky rostlinné, bakteriální, houby apod. Dithiothreitol 
se nepřidává ke snížení oxidace thiolových skupin, ale k rozrušení disulfidických můstků v histonech, 
nehistonových proteinech v jádře a zejména v protaminech v hlavičce spermií, což usnadňuje extrakci 
DNA. 

Str. 132 – Graf 12-1 je špatně zvolen, nelze zobrazovat v jednom koláčovém grafu vedle sebe současně 
veličiny a jejich součty. 

Str. 141 – Obr. 12-6 - Dá se nález opravdu interpretovat jako uniparentální disomie? Nemůže jít o 
artefakt, např. důsledek ADO? 

Str. 149 - současně s chimérickými primery. Tím byla prokázána i možnost využití radioaktivně 
značených a neznačených primerů v jednom společném amplifikačním protokolu. 

V metodice jsem nenašel zmínku o použití primerů značených radioizotopy v této práci. 

Str. 154 - 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. 

Blastomery nemají buněčnou stěnu. Spermie nemají nikterak silný zevní obal a akrozomální membrána 
pokrývá jen přední část hlavičky spermie. Podstatný rozdíl mezi blastomerami a spermiemi spočívá 
v kondenzaci chromatinu v jádře (míra kondenzace, protaminy vs. histony atd.). Samotné mrazení po 
dobu několika hodin příliš nepomůže v desintegraci buněk. Smysl by mělo střídavé krátkodobé 
zmrazení a opětné tání několikrát opakované.  

Str. 156 - 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). 

Munné et al. (1997) konstatují ve své práci, že kultivační podmínky a některé stimulační protokoly 
mohou indukovat vznik aneuploidií a částečně vysvětlit rozdíly v pregnancy rate mezi centry. 
Nesrovnávají výskyt mozaicismu in vivo a in vitro. 

Rozdíl mezi výskytem mozaik v časných embryích a při prenatální diagnostice spočívá v tom, že část 
mozaicistních embryí zaniká ještě v preimplantačním období, některé aneuploidní buňky 
v mozaicistních embryích jsou eliminovány po aktivaci embryonálního genomu apoptózou a část 
mozaicistních embryí zanikne po implantaci. 

Str. 156 - Placentární mozaicismus byl detekován až při vyšetření trofoektodermu v ověřovací analýze u 
jednoho embrya, přičemž tento typ mozaicismu nijak vývoj embrya neovlivní. 

Tzv. placentární mozaicismus je jen projevem mozaicismu celého embrya, nemůže být diagnostikován 
při vyšetření jedné blastomery, jen  při vyšetření několika buněk trofektodermu, čímž vzniká dojem, že 
embryo samotné není mozaicistní. Mozaicistní embrya se častěji potrácejí a pokud přežijí, vyskytuje se 
růstová retardace plodu, takže není správné tvrzení, že vývoj embrya neovlivní. 

Str. 159 – Odstavec začínající větou Embryonální vývoj je z velké části ovlivněn kvalitou zárodečních 
buněk obsahuje početné nesprávnosti a chybné interpretace literatury. Například v citovaném článku 
Swann et al. (2004) není ani zmínka o epigenetice spermií, citovaná práce Tesarik et al. (2002) není 
v seznamu literatury, navíc, ačkoliv Tesaříkovy práce dobře znám, nejsem si vědom, že by v kterékoliv 
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práci napsal, že paternální faktory podněcují embryo v raných fázích slabou transkripční aktivitou, která 
je nezbytná pro jaderný vývoj v mužském pronukleu atd. 

Str. 160 - Během dozrávání oocytů in vitro se zvětšuje jejich velikost a akumulují se lipidy, cukry ...  

V lidských oocytech se neakumulují lipidy ani cukry při dozrávání in vivo ani in vitro. 

Závěr posudku 

Předkladatelka věnovala málo pozornosti přesnému studiu literatury a její citaci, stejně jako 
stylistickému zpracování práce. Nepřesnosti a chyby se vyskytují zejména v částech týkajících se 
embryologie a asistované reprodukce, které nejsou vlastním oborem předkladatelky. Práci by bývalo 
velmi prospělo, kdyby kapitoly zasahující do těchto oborů vůbec do ní nebyly zařazeny. 

K experimentálním jádru práce jsem měl jen několik z výše uvedených připomínek, v principu je 
zpracováno solidně, i když v současné době, jak předkladatelka práce sama uvádí, je diagnostiku 
případů zařazených do dizertace možno lépe provést pomocí metody karyomapping. 

Pokud budu hodnotit vlastní molekulárně genetickou část a její genetickou interpretaci, mohu 
doporučit, aby byl předkladatelce posuzované doktorské dizertační práce udělen titul Ph.D.   

 

 

V Brně dne 3.5.2018       Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. 


