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ERRATA DIZERTAČNÍ PRÁCE 

„Preimplantační genetická haplotypizace v geneticky rizikových rodinách“ 

Slovní úpravy: 

Původně: nepřímá vazebná analýza, přímá vazebná analýza  

Oprava: nepřímá DNA diagnostika, přímá DNA diagnostika 

Str. 8, odst. 1 

Původně: PGD spočívá v biopsii jedné embryonální buňky a jejího vyšetření k vyloučení genetických 
rizik ještě před transferem embrya zpátky do dělohy 

Oprava: PGD spočívá v biopsii jedné až několika embryonálních buněk a jejich vyšetření k vyloučení 
genetických rizik ještě před transferem embrya zpátky do dělohy. 

Str. 16, odst. 4 

Původně: Byly vyvinuty radioaktivně značené próby pro analýzu in situ hybridizace (FISH),… 

Oprava: Byly vyvinuty fluorescenčně značené próby pro analýzu in situ hybridizace (FISH),… 

Str. 19, odst. 2  

Původně: …, kdy je aplikována metoda celogenomové amplifikace ke zvýšení koncentrace jaderné 
DNA a následně analýza genetických markerů.  

Oprava: …, kdy je aplikována metoda celogenomové amplifikace ke zvýšení množství jaderné DNA 
a následně analýza genetických markerů. 

Str. 19, odst. 3 

Původně: Odběr trofoektodermu se provádí v den 4 (čtvrtý den po fertilizaci), někdy v den 5 
v závislosti na vývoji embrya. 

Oprava: Odběr trofoektodermu se provádí v den 5 (pátý den po fertilizaci), někdy v den 6 v závislosti 
na vývoji embrya. 

Str. 20, odst. 1 

Původně: I když se dá analýza ověřit z buněk trofoektodermu, má PGD své úskalí – nemožnost 
detekce mozaicismu v embryonálních buňkách. 

Oprava: I když se dá analýza ověřit z buněk trofoektodermu, měla PGD své úskalí – nemožnost 

citlivě detekovat mozaicismus v embryonálních buňkách z důvodu vyšetření pouze jedné blastomery 

v prvotní analýze. V současné době detekci mozaicismu umožňuje biopsie trofektodermu 
následovaná analýzou pomocí NGS. 

Str. 20, odst. 3 

Původně: PGD a PGS začaly být používány v osmdesátých letech jako součást prenatální 

diagnostiky, ale na rozdíl od prenatální diagnostiky … 

Oprava: PGD a PGS začaly být používány v devadesátých letech a na rozdíl od prenatální 
diagnostiky…. 

Str. 21, odst. 0 

Původně: Těžká panspermie – těžké poruchy počtu, morfologie či motility spermie,… 

Oprava: Těžká patospermie – těžké poruchy počtu, morfologie či motility spermie,… 
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Str. 27, odst. 3 

Původně: Většinou k oplození oocytu in vitro dochází náhodně, kdy je k do vzorku pohyblivých 

spermií přidán oocyt, nebo pomocí reprodukčních metod. Pokud nemá partner dostatek spermií 

v ejakulátu po masturbaci, je možno získat jej získat metodami TESE z varlat či MESA z nadvarlat. 

Oprava: K oplození oocytu in vitro může být použita konvenční metoda, kdy se k oocytu přidá 

odměřené množství spermií. Většinou se však k oplození oocytu in vitro využívá technika 

intracytoplazmatické injekce (ICSI), jejíž princip spočívá v injekčním vpravení jedné spermie do 

oocytu. Oplodnit touto mikromanipulační technikou lze i s minimálním množstvím spermií, takže 
může pomoci i v případě, že partner nemá nedostatek spermií v ejakulátu po masturbaci. 

Str. 27, odst. 5 

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

Oprava: Transfer embrya se provádí pomocí transferového katetru zavedeného skrz děložní hrdlo 
do děložní dutiny. 

Str. 28., odst. 1  

Odstavec byl odstraněn. 

Str. 28, odst. 3 

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

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

Oprava: Biopsie embrya spočívá v porušení zona pellucida dvěma možnými technikami – laserem a 
mechanickým narušením, a extrakcí jedné buňky – blastomery.  

Str. 30, odst. 1  

Původně: 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. 

Oprava: Primární oocyty ve stádiu dictyotene meiózy I mohou setrvat i několik desítek let, neboť 

meióza pokračuje až před ovulací příslušného vajíčka. Z původních 2-3 miliónu primárních oocytů 

jich většina zaniká, a pouze asi šestina až desetina zbyde do puberty. Nicméně při ovulaci jsou 
skutečně uvolněna zhruba čtyři sta vajíček.  

V postnatálním životě probíhá postupně takzvaný nábor folikulů, to znamená, že určitý počet folikulů 

zahájí růst, oocyty rostou, přibývá i folikulárních buněk ve folikulu. Po dosažení určité velikosti 

získávají folikuly receptory pro FSH a mohou pod jeho vlivem dozrávat. Dozrání je možné jen u 
folikulů, jejichž nábor proběhl po pubertě.  

Str. 30, odst. 4 

Původně: 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). 

Oprava: Sekundární oocyt se dělí opět na dvě nestejné buňky – vajíčko (ootida) a druhé polární 

tělísko (pólocyt II, PB2). Druhou meiózu dokončí pouze zralé vajíčko (ovum), do kterého vnikla celá 
spermie (7,8).  

Str. 32, Tab. 4-1 
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Původně: Aktivita chromozomu X – oba aktivní u XX žen, jeden neaktivní u XY mužů 

Produkty meiózy z primárního meiocytu – 1 vajíčko + 2-3 polární tělíska, 4 spermie + 4 reziduální 
tělíska 

Oprava: Údaje v tab. 4-1 byly odstraněny. 

Str. 32, odst. 1 

Původně: Tímto dělením se rozměr budoucího zárodku nezvětšuje, ale na povrchu buněčného 
uspořádání vznikají rýhy vytvořené buněčným dělením blastomer, rýhováním. 

Oprava: Tímto dělením se rozměr budoucího zárodku nezvětšuje, ale na povrchu buněčného 

uspořádání jsou viditelné při malém zvětšení rýhy (rýhování) odpovídající hranicím mezi 

blastomerami.   

Str. 32, odst. 1 

Původně: Třetí den po oplození se v morule formuje vnitřní (pro vývoj embrya) a vnější (pro vývoj 

placenty) buněčná masa, které ještě nejsou determinovány (Jelínek et al. 2013). 

Oprava: Čtvrtý den po oplození se v morule formuje vnitřní (pro budoucí vývoj embryoblastu) a 

vnější (pro budoucí vývoj trofoblastu) buněčná masa, která ještě není determinována z důvodu 
totipotence (Jelínek et al. 2013). 

Str. 32, odst. 2 

Původně: Splynutím mezibuněčných prostor vzniká v morule blastocel. 

Oprava: Mezi povrchovými buňkami, z nichž se později generuje trofoektoderm, se vytvoří těsná 

spojení a zároveň se aktivní činností iontových pump zvyšuje v mezibuněčných prostorách 

koncentrace iontů, které osmoticky vážou vodu. Vzniklý osmotický tlak rozpíná mezibuněčné 
prostory a formuje blastocel. 

Str. 33, odst. 1 

Původně: V průběhu pátého dne mizí zona pellucida a šestý den se blastocysta začíná fixovat k epitelu 
endometria pólem, na kterém se uhnízdil embryoblast. 

Oprava: V průběhu pátého dne dochází k proděravění zona pellucida a vyloupnutím blastocysty. 

Šestý den se blastocysta začíná fixovat k epitelu endometria pólem, na kterém se uhnízdil 
embryoblast. 

Str. 34, odst. 1 

Původně: I když mají její enzymy reparační schopnosti, působením chemických a fyzikálních faktorů 
vnějšího prostředí ovlivňuje vznik mutací v DNA. 

Oprava: I když enzymy obsažené v buněčném jádře mají reparační schopnosti DNA, působení 
chemických a fyzikálních faktorů vnějšího prostředí ovlivňuje vznik mutací v DNA. 

Str. 35, odst. 1 

Původně: Mutace může vzniknout i prezygoticky, ale v takových případech jsou rodiče, kdo je 
mozaický a obvykle nepostižený. 

Oprava: Mutace může vzniknout i prezygoticky v pohlavních buňkách rodiče, ale v takových 
případech jsou rodiče, kdo je mozaický a obvykle nepostižený (Biesecker et Spinner 2013). 

Str. 38, kap. Vznik aneuploidií   
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Doplněno: Jak bylo zmíněno výše, první meiotické dělení může vyústit v chromozomální 

nondisjunkci, jejichž mechanismu vzniku je defektní rozestup celých chromozomů tvořených dvěma 

chromatidami spojených centromerou. Výsledkem je gameta, které zcela chybí příslušný chromozom 

či obsahuje jeden nadbytečný dvouchromatidový chromozom. Avšak Nagaoka et al. (2012) uvádí 

ještě další mechanismus vzniku chromozomální aneuploidie – předčasnou segregaci sesterských 

chromatid. V případě tohoto defektu meiózy I je možné v gametě zachytit zisk nebo ztrátu jedné 

chromatidy daného chromozomu. Podle Fragouli et al. (2006) chyba způsobená rozdělením 

sesterských chromatid nemusí vždy vyústit v aneuploidní gametu a může být dále kompenzována 
v druhém meiotickém dělení. 

Do druhého meiotického dělení vstupují chromozomy, které jsou tvořeny dvěma sesterskými 

chromatidami. Nondisjukcí meiózy II dojde po rozdělení centromery opět k zisku či ke ztrátě celého 

chromozomu v gametě. Nicméně jako v prvním meiotickém dělení může dojít i zde k chybě 

předčasné separace sesterských chromatid, kdy ztráta koheze mezi sesterskými centromerami 

vyplyne v jejich nezávislou segregaci a výsledkem je gameta se ztrátou nebo chromatidovým 
přebytkem (Nagaoka et al. 2012). 

 Str. 50, odst. 4 

Původně: Rakovina prsu a ovaria je zapříčiněna mutacemi v BRCA1 a BRCA2 genech. 

Oprava: Rakovina prsu a ovaria je nejčastěji zapříčiněna mutacemi v BRCA1 a BRCA2 genech. 

Str. 57, odst. 2 

Původně: 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). 

Oprava: Některé dysfunkce nebo špatné rozmístění komponent v oocytu jako je meiotické vřeteno, 

kortikální granula nebo mitochondrie, mohou snížit životaschopnost oocytu (Sun et al. 2001, 
Coticchio et al. 2004). 

Str. 58, odst. 2 

Původně: Parametry meiotického dělícího vřeténka, jako lokalizace a bod zlomu, jsou často 

využívány k determinaci oocytu, protože mají vliv na správné uspořádání a segregaci chromozomů 

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. 

Oprava: Parametry meiotického dělícího vřeténka, jako lokalizace a lom/ dvojlom světla, jsou často 

využívány k diagnostice oocytu, protože vřeténko má vliv na správné uspořádání a segregaci 

chromozomů během meiózy. Wang et al. (2001) ve své studii zmiňují, že pokud je meiotické vřeténko 

dobře viditelné, oocyt má vyšší vývojový potenciál po fertilizaci in vitro než oocyty bez něj. 

Str. 59, odst. 0 

Původně: 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). 

Oprava: Přestože se o významu posouzení morfologie PBI na vývoj oocytu stále debatuje, 

neporušené PBI se jeví jako prognostická známka vyšší míry implantace embrya (Ebner et al 1999, 
2002). 

Str. 60, odst. 3 – str. 61, odst. 0 
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Původně: Jednou z dědičných abnormalit je globospermie, která je charakterizovaná spermiemi 

s krátkým ocáskem, malou hlavičkou a akrosomem. Stejně tak mikrocefalie spermií vyznačující se 
ocáskem obtočeným okolo hlavičky (Menkveld et al. 2011). 

Oprava: Jednou z dědičných abnormalit je globospermie, která je charakterizovaná krátkým bičíkem, 

malou kulatou hlavičkou s absencí akrosomu. Geneticky podmíněné jsou také spermie s bičíky 

stočenými okolo hlavičky nebo mikrocefalie vyznačující se malou hlavičkou u spermie (Menkveld 
et al. 2011). 

 Str. 61, odst. 1 

Původně: 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. 

Oprava: Morfologická variabilita lidských spermií může ovlivnit migraci spermie v reprodukčních 

orgánech ženy. Některé studie prokázaly, že cervikální hlen či povrch ZP může tvořit bariéru pro 

fertilizační průnik spermie (Mardešić 2013). Fredricsson et Björk (1977) zjistili, že selekce je 

účinnější u spermií s abnormální hlavičkou, zatímco defekty střední části a bičíku spermie 
neprokázaly takový vliv na penetraci spermií cervikálním hlenem.  

Str. 62, odst. 1 

Původně: 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. 

Oprava: Věty byly odstraněny. 

Str. 65, odst. 1 

Původně: Asthenozoospermie – nepohyblivost spermií 

Teratozoospermie – spermie s více morfologickými vadami v ejakulátu 

Necrozoospermie, Leucospermie 

 

Oprava: Asthenozoospermie – méně než 32 % spermií s progresivním pohybem vpřed 

Teratozoospermie – méně než 4% spermií s normální morfologií 

Nekrozoospermie, Leukospermie 

Str. 66, odst. 6 

Původně: Mužský i ženský pronukleus se zdají mít podobnou velikost, nicméně ženský PN je 
poněkud menší a lokalizován poblíž druhého polárního tělíska. 

Oprava: Mužský i ženský pronukleus mají podobnou velikost a ženský PN je lokalizován poblíž 

druhého polárního tělíska. 

Str. 68, kap. Jaderné prekurzory a vznik jadérek 

Změněna: Prekurzory jadérka  

Jadérka v oocytu a zygotě, někdy se poukazuje na prekurzory jadérka (nucleolus precursor bodies 

NPBs), jsou kompaktní a morfologicky odlišné od jadérek v somatických buňkách (Kyogoku et al. 
2014a) 



 
 

6 
 

V průběhu dozrávání oocytů, prekurzory jadérka zmizí a po fertilizaci jsou znovu formovány 

v mužském a ženském pronukleu. Prekurzory jadérka zygoty jsou transkripčně neaktivní a 

morfologicky podobné prekurzorům jadérka oocytu (Flechón et Kopecny 1998). Kyogoku et al. 

(2014a, 2014b) poukazují na fakt, že oocyty bez těchto prekurzorů nejsou schopny vytvářet NPBs 

zygoty ani se vyvinout do stádia blastocysty po oplodnění. Prekurzory jadérek vznikají vždy znova 
po každém buněčném dělení v blízkosti nukleolárních organizátorů, fúzují a dávají vznik jadérku. 

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 prekurzorů jadérka, které jsou uspořádány 

mezi dva pronukley ve fázi 2PN zygoty. Nerovnost v počtu či neshoda ve velikosti prekurzorů jadérek 
je asociována se špatným embryonálním výsledkem (Papale et al. 2012). 

Str. 78, odst. 4 

Původně: Funkce trofoektodermu není jasná, ale kdyby TE buňky nebyly zcela funkční, embryo by 

mohlo zůstat uvnitř ZP. 

Oprava: Věta byla odstraněna.    

Str. 82, odst. 1 

Původně: Z tohoto vyplývá, že biopsie folikulárních buněk může nepřímo predikovat chromozomální 
abnormality v maternálním genotypy (Fauser et al. 2011). 

Oprava: Fauser et al. (2011) presentuje folikulární buňky jako biomarkery k posouzení kvality 

oocytu. Stejně mnohé další publikace (McKenzie et al., 2004; Zhang et al., 2005; Feuerstein et al., 

2007; van Montfoort et al., 2008) popisují granulózní buňky jako vhodný model pro posouzení 

kvalitu oocytu, efektivitu ovariálního stimulačního protokolu a také, že mohou nepřímo predikovat 

chromozomální aneuploidie oocytu a další embryonální vývoj. 

Str. 84, odst. 1 

Původně: Biopsie TE buněk se provádí ve čtvrtý den kultivace embrya, kdy je zřetelně oddělená 

vnitřní masa buněk, blastocel a trofoektoderm u povrchu.  

Oprava: Biopsie TE buněk se provádí nejdříve pátý den kultivace embrya, kdy je zřetelně oddělená 

vnitřní masa buněk, blastocel a trofoektoderm u povrchu.  

Str. 84, odst. 2 

Původně: Celkově je tedy omezen počet embryí vhodných pro biopsii a navíc nedovinutá 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.  

Oprava: Celkově je tedy omezen počet embryí vhodných pro biopsii. Nevýhodou bylo také zkrácení 

doby pro PGD analýzu, výsledek musel být hotový do 24 hodin od odběru TE buněk z embrya. 

Vzhledem k tomu, že současné metody kryokonzervace (vitrifikace) umožňují odložit transfer 

embrya na libovolnou dobu, nemusí být výsledek znám do 24 hodin. 

Str. 84, odst. 3 

Původně: V těchto membránách se může vyvinout placentární mozaicismus, který ovlivní výsledek, 
ale na stav embrya nemá žádný vliv. 

Oprava: V těchto membránách se může vyvinout placentární mozaicismus, který ovlivní výsledek. 

Str. 91, odst. 5 
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Původně: …radioaktivní sonda…, …s radioaktivně značenou sondou, …barvu radioaktivní sondy…, 

Oprava:… sonda…, …se značenou sondou…, …barvu sondy… 

Str. 94, odst. 0 

Původně: 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. 

Oprava: Většinou jsou však pozorovány stutter peaky lišící se o dvě (N-2, N+2) nebo tři (N-3, N+3) 
opakování motivu od korespondující alely (Butler 2014). 

Str. 96, odst. 0 

Původně: Nejčastěji se k tomuto účelu využívá polyvinylpyrrolidon. Deriváty PVP jsou schopny 

odstranit případné inhibitory PCR či extracelulární DNA, která by mohla kontaminovat amplifikaci 

jaderné DNA (Xia et al., Harry et al. 1999). Steffan et al. (1988) navíc zjistili, že přidáním PVP do 

purifikačního roztoku může mít dobrý vliv i na výnos DNA. 

Oprava: Speciální promývací roztok se skládá s fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku (PBS) 

a polyvinylpyrrolidonu (PVP). PVP slouží jako prevence adheze buněk k mikropipetě (Gardner et al. 

2008), zatímco fosfátový pufr zabraňuje „vysoušení“ molekul – molekuly vody se navážou na povrch 

biomolekuly, čímž je chráněna proti denaturaci a změnám konformace; a udržuje acidobazickou 
rovnováhu roztoku (29).  

Str. 96, odst. 1 

Původně: 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.  

Oprava: NaOH je schopen denaturovat proteiny či DNA (Štípek 1998). K hydroxidu sodnému se 

přidává redukující činidlo dithiothreitol (DTT), který se používá k inhibici oxidace thiolových 

skupin/ rozrušení disulfidických můstků (Cleland 1964) v histonech a nehistonových proteinech 
v jádře, což usnadňuje extrakci DNA. 

Str. 132, odst. 1 

Původně: Z grafů 12-1A a 12-1B je také patrné podobné procentuální rozdělení hodnocených 
parametrů, což vypovídá o i kvalitě embryí. 

Graf 12-1: Efektivita krátkého stimulačního protokolu (A) a dlouhého stimulačního protokolu (B). Hodnoty jsou 

uvedeny v procentech 

Oprava: Věta a graf 12-1 byly odstraněny. 

Str. 149, odst. 5 

Původně: Tím byla prokázána i možnost využití radioaktivně značených a neznačených primerů 
v jednom společném amplifikačním protokolu. 

Oprava: Tím byla prokázána i možnost využití fluorecenčně značených a neznačených primerů 
v jednom společném amplifikačním protokolu. 

Str. 154, odst. 1 

Původně: Buněčná stěna blastomer se ale podstatně liší od silnějšího zevního obalu spermie, proto 
byla nutná důslednější lýza akromozomální membrány.  
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Oprava: Zevní povrch spermie se od blastomery liší v tom, že navíc obsahuje akromozomální 

membránu. Dle studie Jiang et al. (2005) jsme přenesli jednotlivé spermie do lehce alkalického pufru/ 
PBS a několik hodin mrazili při -70° C, poté pokračovali stejným způsobem jako u blastomer. 

Str. 156, odst. 1 

Původně: 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). 

Oprava: Munné et al. (1997) sledovali vliv hormonální stimulace a kultivačních podmínek na 

embryonální vývoj čtyř různých IVF center. Zjistili, že embrya generovaná některými procedurami 

zmíněných IVF center mohou indukovat chromozomální aneuploidie. Odlišná míra výskytu 
mozaických forem u embryí může také částečně vysvětlit i rozdíly v podílu gravidit mezi centry. 

Str. 156, odst. 2 

Původně: Placentární mozaicimus byl detekován až při vyšetření trofoektodermu v ověřovací analýze 

u jednoho embrya, přičemž tento typ mozaicismu nijak vývoj embrya neovlivní. 

Oprava: Možný placentární mozaicimus byl detekován až při vyšetření trofoektodermu v ověřovací 

analýze u jednoho embrya. Nicméně odběrem jedné blastomery z prvotní analýzy nelze s určitostí 

prokázat, že určitý podíl mozaických buněk nezůstane mezi buňkami formující embryo, který by 
mohl vývoj embrya ovlivnit. 

Str. 159, odst. 3 

Původně: 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). 

Oprava: V rané fázi embryonálního vývoje byla také detekována slabá transkripční aktivita u 

mužského pronukleu, která je důležitá pro vývoj jadérka (Tesarik et Kopecny 1989, 1990). Přestože 

je spermie transkripčně neaktivní, v postfertilizačním vývoji přispívá dvěma epigenetickými faktory 

– centriolou a faktorem, který je zodpovědný za modifikaci buněčných komponent (Tesarik 2005). 

Swann et al. (2004) popsali paternální přínos na vývoj embrya ještě v aktivitě enzymu fosfolipázy C-
ζ (PLCζ) zodpovědné za regulaci vápníku pro aktivaci oocytů. 

Str. 160, odst. 3 

Původně: 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. 

Oprava: Během dozrávání oocytů in vitro se zvětšuje jejich velikost a akumulují se molekuly mRNA 
a proteiny, které fungují po fertilizaci jako regulátory embryonálního vývoje. 
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