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Oponentský posudek doktorské dizertační práce 

Preimplantační genetická haplotypizace v geneticky rizikových rodinách 

doktorandka RNDr. Irena Borgulová 

 

Doktorská disertační práce byla doktorandkou zpracována na Katedře 

genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze ve studijním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a 

virologie. 

Teoretické část sestává z 66 stran, zde se autorka věnuje právním 

aspektům asistované reprodukce a preimplantačního genetického testování, 

historii preimplantační genetické diagnostiky (dále PGD), popisu metod 

PGD, indikacím PGD, a problematice klinicko-genetické konzultace. Dále 

práce pojednává o preimplantační genetické haplotypizaci (PGH), 

fertilizaci in vitro (IVF), gametogenezi, oogenezi a spermatogenezi, o 

časném vývoji embrya, 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. 

Praktická část začíná oddílem Materiál a metodika, kde na 28 stranách 

jsou obsaženy informace zahrnující 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 markerů a jejich primerů, optimalizace pracovního 

postupu, zpracování PGH panelu, vyšetření embrya v rámci PGD, hodnocení 

vývoje embrya, zpracování biologického materiálu embrya, sekvenační 

analýza, fragmentační analýza, interní kontrola, seznam použitých 

chemikálií a přístrojů. 

Výsledky práce autorka shrnuje 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 drop-outu, Vliv nižšího věku probandek na 

celkovou úspěšnost PGD cyklů 145, 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. 
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Hodnocení práce: 

Práce, respektive její obsahově podstatná část, popisuje problematiku a 

úskalí STR haplotypizace pro výběr embryí bez genetických zatížení. 

Problematika je popsána na 173 normostranách, což přesahuje tradiční 

rozsah dizertačních prací. Práce by jistě mohla být kratší s vynecháním 

některých kapitol v úvodu v teoretické a obecné části, např. 

„Gametogeneze – tvorba zárodečných buněk“ a „Vliv kvality zárodečných 

buněk na vývoj embrya“, případně by autorka mohla s úspěchem vynechat i 

jeden ze svých cílů a to „Vliv a efektivita stimulačních protokolů“. 

Tento cíl sám o sobě bohužel nezapadá ani v nejmenším do odbornosti 

doktorandky a jeho zařazení je příkladem nesprávné volby  cíle, kdy došlo 

zjevně k nedostatečnému porozumění  problematiky. Tato situace je zdrojem 

chyb a nepřesností, kterých se autorka v textu dopouští. Výsledky této 

části jsou zjevně pouze popisné, plné faktických, gramatických a i 

stylistických chyb a lze snadno dovodit, že se v této problematice 

autorka dobře neorientuje a ani nemá ambice se jimi hlouběji zabývat.  

Praktická část práce včetně výsledků vlastní molekulárně – genetické 

části vypovídají však o tom, že autorka své specializaci rozumí na velmi 

dobré úrovni. Text této pasáže je zpracován na zcela odlišné, a to 

výrazně vyšší kvalitativní úrovni, nežli teoretická a obecná část a 

výrazně tak zlepšuje celkový dojem. Je však škoda, že autorka nevěnovala 

klíčovým termínům celé disertační práce více pozornosti a nepopsala je 

precizněji.  

Je nutno přihlédnout k faktu, že autorka zpracovávala výsledky 

vyšetřování  metodou, která je již dnes na ústupu a má již omezenou 

perspektivu svého využití. Výsledky vyšetření jsou však i přes 

několikaletý odstup od svého zpracování konsistentní. Pozitivem autorky 

je rovněž její příkladná publikační aktivita. 

Doporučuji tedy dizertační práci k přijetí a umožnění udělit doktorandce 

titul Ph.D., pokud doktorandka při obhajobě potvrdí dostatečnou znalosti 

problematiky, dostatečně zodpoví položené dotazy, zareaguje na předložené 

připomínky a projeví náležitou informovanost o soudobých metodách 

preimplantačního genetického testování tzv. monogenních chorob (STR 

haplotypizace). 

 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

 

Str. 8 - autorka popisuje rozdíl mezi „nepřímou a přímou vazebnou 

analýzou“. Je vhodné spíše používat standardní termíny, tedy „přímá DNA 

diagnostika“ (detekce kauzální mutace) a „nepřímá DNA diagnostika“ (zde 

právě vazebná analýza, haplotypizace atd.). S tím souvisí i v klíčových 

slovech uvedené spojení „nepřímá diagnóza“, a toto bych rovněž doporučila 

pozměnit za přiléhavější termín „nepřímá DNA diagnostika“.  

Str. 8 - PGD spočívá v biopsii jedné embryonální buňky a jejího vyšetření 

k vyloučení genetických rizik ještě před transferem embrya zpátky do 

dělohy.  

Dnes již nepřesná formulace, bývá bioptováno 1 až několik buněk. 

Str. 16 - je zmíněna metoda karyomapping. Přestože o ní autorka hovoří 

jako o revolučním převratu, není jí věnována v celé disertační práci 
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bližší pozornost. Karyomapování má kromě provedení PGD monogenních chorob 

velký vědecký potenciál viz. níže citovaná práce.  

Může autorka blíže vysvětlit princip této metody, jaké jsou její výhody a 

nevýhody pro PGD monogenních zatížení v porovnání s metodou STR 

haplotypizace?  Mohly by autorka blíže vysvětlit reverzní segregaci 

chromozomů během 1. meiotického dělení a vliv reverzní segregace na 

frekvenci aneuploidií?  

Str. 19 - je aplikována metoda celogenomové amplifikace ke zvýšení 

koncentrace jaderné DNA.  

Ve skutečnosti se nehovoří se o koncentraci DNA, ale  o množství. 

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

fertilizaci). 

Odběr trofektodermu se provádí 5. nebo 6. den, čtvrtý den je embryo 

zpravidla ve 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, otázkou je pak jeho interpretace. 

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. První cykly PGD byly provedeny začátkem 

90. let. 

Str. 27 - Pokud partner nemá dostatek spermií v ejakulátu po masturbaci, 

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

Metody odběru spermií TESE/MESA se používají k řešení nikoliv nedostatku 

spermií, ale azoospermie. Oplodnit pomocí ICSI lze i s minimálním 

množstvím spermií. 

Str. 27 - Procedura (autorka popisuje transfer embrya) spočívá v trubičce 

s embryem, která je vedena děložním krčkem. 

Jedná se o stylisticky i fakticky zmatečnou formulaci. Transfer embrya se 

provádí pomocí transferového katetru zavedeného skrz děložní hrdlo do 

děložní dutiny. 

Str. 28 - Biopsie embrya spočívá v porušení zona pellucida třemi možnými 

technikami - laserem, mechanickým narušením nebo kyselým Tyrodovým 

roztokem a extrakcí jedné buňky. 

Biopsie embrya s pomocí okyseleného Tyrodeova roztoku se již nepoužívá, 

neboť může způsobit vážné poškození embrya. 

Str. 30 - V pubertě se zvětšují primární oocyty i okolní folikulární 

buňky. 

Jedná se o nepřesnou formulaci. K růstu ovariálních folikulů a tedy růstu 

oocytů a zmnožování (nikoli zvětšování) folikulárních buněk nedochází jen 

v pubertě. 

Str. 30 - Druhou meiózu dokončí pouze oplozený oocyt, do kterého vnikla 

hlavička a krček spermie. 

Do oocytu při přirozeném oplození vniká celá spermie, nejen hlavička a 

krček spermie. 
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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. 

U ženy (převážně) stejně jako u muže je aktivní jen jeden X chromozom.  

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

reziduálni tělíska. 

Co má autorka na mysli pod pojmem reziduální tělíska?  

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 a nediferencují, blastomery jsou 

totipotentní. 

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

Zona pellucida pátý den nemizí. V průběhu 5. dne dochází k proděravění 

zony a hatchingu blastocysty otvorem v zona pellucida. 

Str. 35 - Mutace může vzniknout i prezygoticky, ale v takových případech 

jsou rodiče, kdo je mozaický a obvykle nepostižený. 

Formulace je zmatečná a nesrozumitelná.  

Str. 38 - Kapitola Vznik aneuploidií je nedostatečná a neodpovídá 

moderním poznatkům, např. na str. 38 autorka popisuje jako mechanismus 

aneuploidií nondisjunkci 1. a 2. meiotického dělení. Z odborné 

literatury je však známo, že daleko častějším mechanismem vzniku 

aneuploidií u IVF embryí je předčasná segregace sesterských chromatid 

(PSSC) viz. např. Ottolini et al., 2015; Nat Genetics nebo Gabriel et 

al., 2011; J Med Genet. 

Mohla by autorka blíže okomentovat možné příčiny PSSC a vliv tohoto 

fenoménu na frekvenci a charakter aneuploidií u lidských IVF embryí? 

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

genech. 

Nikoliv všechny, ale pouze jen část tumorů je spojena s mutací v BRCA1 a 

BRCA2. 

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

zlomu 

Jde zřejmě o nesprávné pochopení termínu, nejde pravděpodobně v daném 

kontextu o bod zlomu, ale  o lom, respektive dvojlom světla. 

Str. 60-61 - globozoospermie, která je charakterizovaná spermiemi s 

krátkým ocáskem, malou kulatou hlavičkou a akrozomem. 

Při popisu morfologie spermií se hovoří zásadně vždy o bičíku, nikdy ne o 

ocásku. U globozoospermie akrozom u spermie chybí a hlavička je typicky 

kulatá. 

Str. 62 - takové spermie nejsou schopny podstoupit akrozomovou reakci s 

oocytem ani po ICSI. 

Tato věta zcela postrádá smysl. 

Str. 63 - Manuál WHO z r. 2005 již neplatí, platí manuál WHO z r. 2010, 

citované publikace jsou z tohoto pohledu již zcela obsolentní.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3545638/#DES393C4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3545638/#DES393C4
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Str. 78 - Funkce trofoektodermu není jasná, ale kdyby TE buňky nebyly 

zcela funkční, embryo by mohlo zůstat uvnitř ZP.  

Formulace je zcela nesmyslná.  

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 zřetelně oddělená vnitřní masa buněk, blastocel a 

trofektoderm a biopsie TE buněk se provádí nejdříve 5. den vývoje embrya. 

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. 

Embrya, která se nevyvinou do stadia blastocysty, nejsou životaschopná, a 

jejich transfer nevede ke vzniku perspektivního těhotenství, tudíž nemá 

smysl je vyšetřovat. Vzhledem k tomu, že současné metody vitrifikace 

embryí umožňují odložit transfer embrya na libovolnou dobu, nemusí být 

výsledek pořízen do 24 hodin. 

Str. 93 - jako častý artefakt je popisován jev tzv. koktání (stuttering). 

Dle praktických zkušeností našeho pracoviště koktají daleko častěji 

dinukleotidové STR markery než tetranukleotidové. Autorka popisuje 

koktání obvykle o 4 báze.  

Může autorka blíže objasnit koktání u STR markerů dle vlastní zkušenosti 

a praxe s ohledem na počet repetic a délku repetitivní jednotky?   

Str. 95 V odstavci celogenomová amplifikace je popisován princip MDA, 

tedy WGA, kterou autorka používala pro PGD monogenních chorob. Jsou 

popisovány nedokonalosti jako je alelický drop-out (ADO) a preferenční 

amplifikace (PA). 

Mohla by autorka uvést dle svých praktických zkušeností, jaká byla 

frekvence ADO a PA u biopsie blastomer v porovnání s biopsiemi 

trofoblastu? 

V článku Borgulová et al. 2013 je popisována mutace c.784_786delTA v GJB1 

genu. Neměla by tato mutace dle HGVS nomenklatury být zapsána jako 

c.785_786delTA ? 

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 následným projevem mozaicismu celého 

embrya, a nemůže být diagnostikován při vyšetření jedné blastomery. 

Mozaicistní embrya se častěji potrácejí, takže tvrzení, že vývoj embrya 

neovlivní, je nesprávné. 

 

Oponentský posudek vypracovala MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. 

 

V Brně, dne 12.6.2018 

 


