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Vážení účastníci konference,  
 
dovolte mi přivítat Vás jménem všech organizátorů Celostátního 
sjezdu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční 
cytogenetické konference  v jihočeské Třeboni. Je nám velkou ctí 
moci se podílet na setkání Vás, domácích i zahraničních 
odborníků - genetiků. Při sestavování programu jsme si 
uvědomovali, jak je obtížné dělit jednotlivé příspěvky podle 
použitých technik či klinických kategorií. O to více se můžeme 
těšit na nové pohledy, kterými nás tato „integrovaná“ konference 
překvapí. 
 
Přejme si, abychom udrželi časový plán rekordního počtu 
přednášek, aby nám vyšlo počasí a aby nás při tomto výjimečném 
setkání provázela jen dobrá nálada. Za organizátory mohu slíbit, 
že pro to uděláme maximum. 
 
 
 
 
 
 

    Ondřej Scheinost 
 
 
 



 
 

                 Odborný program 
 
S t ř e d a       7 .   9 .   2 0 1 1 

13:00 Přivítání 

M o l e k u l á r n í   d i a g n o s t i k a   a   g e n o m i k a 

13:15 Genetic counselling in the post-genomic era - ensuring patient safety.  
Skirton H. (Plymouth, UK) 

14:00 Nová generace sekvenování, využití v molekulární diagnostice prováděné na OLG FN Brno 
Valášková I., Kadlecová J., Zrůstová J., Dudová S., Vaňásková M., Gaillyová R. (Brno) 

14:12 Laboratory Management in Europe 2015 aneb z kuchyně evropské laboratorní medicíny 
Verner M. (České Budějovice) 

14:24 Padesát let genetického oddělení při FN v Motole a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze ja jeho vztah k rozvoji lékařské genetiky u nás a v zahraničí  
Macek M. Sr, Goetz P., Seemanová E. Macek M. Jr (Praha) 

14:40 Využití arrayCGH v preimplantační genetické diagnostice 
Horňák M., Beránková K., Oráčová E., Musilová P., Trávník P., Veselá K., Rubeš J. (Brno) 

14:52 Aktivity ESHG a současné trendy v molekulárně genetické diagnostice  
Macek M. Jr. (Praha) 

15:15 Přestávka 

15:35 Nové mutace u Marfanova syndromu v české populaci a vznik České společnosti Marfanova 
syndromu 
Průšová E., Bartošová M., Slavíková H., Roszková B., Vaníčková P., Muszynská P., Hyklová T., 
Richterová R., Bóday A. (Nový Jičín) 

15:47 Mutace v mitochondriální DNA a choroby s nimi spojené 
Tesařová M.,Vinšová K., Vondráčková A., Honzík T., Ješina P., Hansíková H., Zeman J. (Praha) 

16:00 Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob metodou PGH – naše čtyřleté 
zkušenosti a nejzajímavější kazuistiky 
Putzová M., Eliášová I., Soldátová I., Krutílková V., Míka J., Křen R., Stejskal D. (Praha) 

16:12 Nesyndromová hluchota DFNB49 je významně častou příčinou časné a těžké ztráty sluchu u 
českých Romů, ale ne v běžné české populaci – přínos homozygotního mapování (Praha) 
Brožková D., Laštůvková J., Štěpánková H., Krůtová M., Trková M., Myška P., Seeman P. 

16:24 Targeted Metabolomics for Diagnosing of Inherited Metabolic Disorders 
Adam T., Kratschmerová H., Hlídková E., Hron K., Wojtowicz P., Barešová A., Horník P., 
Běhulová D., Vinohradská H., Procházková D., Pešková K., Bruheim P., Friedecký D. (Olomouc) 

16:36 Prvni rok sekvenace s GS Junior v Čechách a na Moravě 
Vohánka J. (Roche) 

16:48 Rychlá metoda umožňující kvantifikaci alel, SNP analýzy, metylační analýzy, genotypování – 
Pyrosekvenování QIAGEN 
Lukeszová L. (Bioconsult) 



17:00 Hereditární spastická paraparesa – výsledky a zkušenosti z molekulárně genetické a klinické 
diagnostiky u typů SPG4, SPG3A, SPG2, SPG17 a SPG11  v České republice. 
Seeman P., Mazanec R., Haberlová J.,  Doležalová K, Vávrová D., Čermáková M., Smetanová I., 
Sabová J., Lisoňová J., Krůtová M., Machalová E., Putzová M., Stejskal D. (Praha) 

17:12 Polymorfismus HLA systému - nové alely detekované v české populaci. 
Vraná M., Nazarová S., Šiffnerová V., Dobrovolná M. (Praha) 

17:24 Kvantifikace volné fetální DNA/RNA pomocí SNP u fyziologických a patologických 
těhotenství 
Vodička R., Böhmová J., Vrtěl R., Cvanová M., Kratochvílová R., Dušek L., Dhaifalah I., Šantavý 
J. (Olomouc) 

17:36 Nové možnosti v hybridizačních technikách 
Balogová J. (Genetica) 

17:48 Dědičná neuropatie Charcot-Marie-Tooth 4C (CMT4C) je jedním z nejčastějších typů 
dědičné neuropatie v České republice - výsledky molekulárně genetické a klinické studie 
Laššuthová P., Mazanec R., Vondráček P., Šišková D., Haberlová J., Sabová J. , Krůtová M. a 
Seeman P. (Praha) 

18:00 Představení Asociace center lékařské genetiky ČR 
Anděl M., Loucký J., Lošan P., Čutka D., Stejskal M. (Praha) 

18:15 Ukončení odborného programu prvního dne 

Č t v r t e k    8 .   9 .   2 0 1 1 

C y t o g e n e t i k a 

9:00 Detekce subtelomerických přestaveb pomocí T – FISH 
Černá D., Brychová L., Balcar A., Šilhánová E. (Ostrava) 

9:12 Familiální výskyt balancované a nebalancované formy translokace t(1;12) v rodině se dvěma 
postiženými dětmi 
Zrnová E., Vranová V., Slámová I., Šoukalová J., Gaillyová R., Kuglík P., Barøy T., Frengen E. 
(Brno) 

9:24 Cytogenetické vyšetření tkáně z choriové biopsie na pracovišti Gennet Praha v létech 2006-
2011 
Sehnalová J., Hodačová J. (Praha) 

9:36 Marker chromosomy a vzácné syndromy 
Čapková P., Godava M., Dobšáková Z., Chytilíková R., Hyjánek J. Adamová K., Šantavá 
A., Šantavý J. (Olomouc) 

9:48 Nebalancované translokace X;autosom se vznikem derivovaného chromosomu X u žen a 
jejich vliv na fenotyp 
Vohradská P., Jaklová R., Hrubá M., Pomahačová R., Šubrt I. (Plzeň) 

10:00 Vývoj diagnostiky Wolf-Hirschhornova syndromu – 3 kazuistiky 
Vlčková Z., Pourová R., Vejvalková Š., Puchmajerová A., Vlčková M., Drábová J., Zmítková Z., 
Havlovicová M., Novotná D. (Praha) 

10:12 Satelity – věčné dilema cytogenetiků 
Mihalová R., Celbová L., Valeriánová M., Pexidrová M., Veselá K., Bečvářová V., Trková M., 
Janashia M. (Praha) 

10:24 Automatic harvesting systém 
Vašák J. (KRD) 

10:35 Přestávka 



10:50 Lokus 1q21.1 jako model rekurentních mikrodelecí a mikroduplikací 
Drábová J., Zmítková Z., Maříková T., Simandlová M., Vlčková Z., Krejčová V., Darebná L., 
Novotná D., Sedláček Z. (Praha) 

11:02 Chromozomální  mozaicismus u invazivních prenatálních vyšetření na našem pracovišti v 
letech 1998-2010 
Curtisová V., Čapková P., Dhaifalah I. (Olomouc) 

11:14 Vliv znečištěného ovzduší na biomarkery expozice a účinku 
Šrám R., Rössner P. Jr., Beskid O., Milcová A., Rössnerová A., Schmuczerová J., Solanský I., 
Švecová V., Topinka J., Uhlířová K. (Praha) 

11:26 Repetitivní DNA: odpad nebo poklad? 
Vítková M. (České Budějovice) 

11:38 Průmyslový melanismus motýlů: lokalizace genu carbonaria a mapování pohlavních 
chromosomů drsnokřídlece březového, Biston betularia 
Marec F., Dalíková M., Nguyen P., Van't Hof A. E., Saccheri I. J. (České Budějovice) 

11:50 Stres a mitochondriální dysfunkce jako faktory pro délku telomer a života 
Čapková Frydrychová R. (České Budějovice) 

12:02 Detekce aneuploidií u prasat metodou CGH: od oocytů po blastocysty. 
Horňák M., Ješeta M., Musilová P., Pavlok A., Kubelka M., Motlík J., Anger M., Rubeš J. (Brno) 

12:14 Rozpaky z chromozomální evoluce 
Rubeš J., Kubíčková S., Černohorská H., Musilová P. (Brno) 

12:30 Oběd 

K l i n i c k á    g e n e t i k a 

13:30 Devět let života dítěte s nebalancovanou chromozomovou aberací aneb o potížích s 
genetickou prognostikou 
Všetička J. , Wernerová V. , Žmolíková J. , Uvírová M. (Ostrava) 

13:42 Naše účast ve studii InFANet 
Rychlíková R., Macků M., Grebeňová J., Myjavcová, Popelková, Zálešáková, Loucký J. 
(Zlín) 

13:54 Odlišná klinická významnost u zděděné CNV (Copy Number Variation) - zkušenosti z 
analýzy 500 případů vyšetřených metodou SNP array. 
Trková M., Bečvářová V., Hnyková L., Horáček J., Hlavová E, Krutílková V., Hejtmánková M., 
Rašková D., Křečková G., Čutka K., Baxová A., Zemánková E., Grečmalová D., Gregor V., Hynek 
M. a Stejskal D. (Praha) 

14:06 Možnosti  vyšetření  vývojových poruch plodu v 1. trimestru těhotenství i mimo 
chromozomální aberace 
Šantavý J. (Olomouc) 

14:18 Algoritmus vyšetření při diagnostice nitroděložní poruchy růstu plodu 
Šantavá A., Šantavý J. (Olomouc) 

14:30 Psychosociální aspekty prenatálních vyšetření 
Skutilová V., Šenkeříková M.  (Hradec Králové) 

14:42 OSCAR, one stop clinic for assessment of risk of fetal abnormalities: eight years experience 
of screening chromosomal abnormalities in the I. trimester of gravidity. 
Dhaifalah I., Hyjánek J., Sukupová M., Curtisová V., Šantavá A., Šantavý J. and Adamik Z. 
(Olomouc) 

14:54 Podíl prvotrimestrální diagnostiky na celkové prenatální diagnostice vrozených 
chromosomových aberací v České republice 
Gregor V., Šípek A., Horáček J. (Praha) 



15:06 CVS jako standardní metoda stanovení karyotypu plodu v I. trimestru těhotenství 
Riegelová L., Gregor V., Šípek A., Vilímová Š., Lonský P., Břešťák M. (Praha) 

15:18 Časný záchyt chromozomálních aberací v prenatální diagnostice 
Lošan P., Hasch M.,  Plevák P., Štenglová D.,  Planetová S. (Plzeň) 

15:30 Přestávka 

15:45 Novorozenecký screening cystické fibrózy v Čechách – srovnání protokolů IRT/DNA/IRT a 
IRT/PAP 
Krulišová V., Balaščaková M., Skalická V., Piskáčková T., Holubová A., Štambergová A., 
Dvořáková L., Křenková P., Zemková D., Kračmar P., Chovancová B., Vávrová V., Macek M. Jr., 
Votava F. (Praha) 

15:57 Od genotypu k fenotypu aneb inverzní genetická diagnostika 
Maříková T. , Drábová J.,  Zmítková Z., Hančárová M., Novotná D., Vlčková M., Lébl J., Zumrová 
A. , Sedláček Z. (Praha) 

16:10 Spolupráce všech úseků genetického pracoviště v diagnostice vzácných onemocnění 
Gaillyová R., Šoukalová J. , Michenková A., Valášková I., Zrůstová J., Bittnerová A., Zrnová E., 
Vranová V., Kuglík P., Filková H., Slámová I., Peťovská P., Pavelka Z., Štěrba J.  (Brno) 

16:22 Syndrom PLOVOUCÍHO PŘÍSTAVU aneb FLOATING HARBOR- 2 kasuistiky 
Simandlová M., Malíková M.,., Drábová J., Zmítková Z., Novotná D., Koudová M.,  Havlovicová 
M. (Praha) 

16:34 Myslíme vždy včas na diagnózu Currarino syndrom ? (kasuistika) Malíková M., Pourová R., 
Simandlová M., Vlčková M., Puchmajerová A., Vejvalková Š., Novotná D., Vlčková Z., Chudoba 
D., Křepelová A., Škába R., Rousková B., Holub M., Švarcová K., Paroulková L., Přívorová R., 
Adla T. Havlovicová M.  (Praha) 

16:46 Případ subtelomerické translokace X;13 
Adamová K., Godava M., Černá D., Dobčáková Z., Grochová D., Čapková P., Kvapilová M., 
Filipová H. (Olomouc) 

16:58 Mortalita dětí narozených s vrozenou vadou v průběhu prvního roku života 
Šípek A., Gregor V., Šípek A. Jr., Horáček J., Langhammer P. (Praha) 

17:10 Inter- and intra-familial phenotypic variability in Czech patients with 16p11.2 microdeletion 
syndrome 
Havlovicová M., Maříková T., Zemánková E., Trková M., Simandlová M., Vejvalková Š., 
Hančárová M., Drábová J., Zmítková Z., Petrák B., Sedláček Z.  (Praha) 

17:22 Monogenní hypercholesterolémie v dětském a adolescentním věku z pohledu klinického 
genetika. 
Hyjánek J., Pastucha D., Tichý L., Fajkusová L., Freiberger T. (Olomouc) 

17:30 Klinická genetika a etiopatogeneza syndromu bazocelulárního névu ( 25 let sledování u 12 
rodin)  
Kuklík M., Schütz P., Ramba J., Polachová H., Šoupalíková- Barnová I., Zemková D., Gory P., 
Křepelová A. (Praha) 

17:42 Plenární schůze Cytogenetické sekce Čs. biologické společnosti 

18:15 Ukončení odborného programu druhého dne 



P á t e k     9 .   9 .   2 0 1 1 

H e m a t o o n k o l o g i e 

10:00 Současnost a budoucnost  cytogenetiky v diagnostice a studiu patogeneze hematologických 
malignit: Bude cytogenetika nahrazena metodou celogenomového sekvenování? 
Jarošová M., Holzerová M., Nedomová R., Mičková P., Hanzlíková J., Kropáčková J., Prokopová 
I., Papajík T., Indrák K. (Olomouc) 

10:30 Molekulárně – cytogenetická analýza zlomových míst v oblasti 11q13.2 u tří nemocných s 
akutní myeloidní leukémií 
Šárová I., Březinová J., Bystřická D., Zemanová Z., Gančarčíková M., Konvalinková D., 
Matuchová L., Folberová L. a Michalová K.  (Praha) 

10:42 Cytogenetika a molekulární cytogenetika dětských T- buněčných akutních lymfoblastických 
leukémií 
Holzerová M., Urbánková H., Nedomová R., Mičková P., Starý J., Mihál V., Novák Z., Pospíšilová 
D., Blažek B., Kuhn T., Pikalová Z., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc) 

10:54 Identifikace nových molekulárních markerů pro sledování minimální reziduální nemoci u 
akutních leukémií 
Jančušková T., Hardekopf D.W., Krutílková L.,  Čmejla R., Plachý R., Žejšková L., Vydra J., 
Karas M., Koza V., Zavřelová A., Peková S. T. (Praha) 

11:06 Mapování zlomových míst u pacientů s MDS a komplexním karyotypem pomocí technik 
microarray 
Bystřická D., Zemanová Z., Březinová J., Šárová I. , Lizcová L., Izákova S., Merkerová-Dostálová 
M., Matuchová L., Folberová L. a Michalová K. (Praha) 

11:18 Současná přítomnost více klonů s různou formou delece 13q14 u B-CLL – důsledek 
postupného klonálního vývoje nebo paralelních nezávislých událostí? 
Hrubá M., Dvořák P., Weberová L., Šubrt I. (Plzeň) 

11:30 Ztráta Y chromosomu u mužů s hematologickými malignitami 
Ransdorfová Š., Lizcová L.,  Berková A., Zemanová Z., Březinová J., Šárová I., Matuchová L., 
Konvalinková D., Michalová K. (Praha) 

11:42 Zajištění kvality molekulární diagnostiky v onkohematologii - zkušenosti Národní referenční 
laboratoře pro DNA diagnostiku ÚHKT Praha 
Dobrovolná M., Vraná M. (Praha) 

11:55 Přestávka 

O n k o l o g i e 

12:40 Význam a přínos metody ArrayCGH pro prognostickou stratifikaci difuzního 
velkobuněčného lymfomu  
Chytilíková-Nedomová R., Urbánková H., Papajík T., Kubová Z., Holzerová M., Pikalová Z., 
Flódr P., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc) 

12:52 Molekulární diagnostika non-Hodgkinovských lymfomů 
Kalinová M., Břízová H., Augustiňáková A., Hilská I., Šrahůlková P., Mrhalová M., Kodet R.  
(Praha)  

13:04 Cytogenetická a klinická analýza souboru nemocných s MM a MGUS s translokací t(4;14) 
Mičková P., Balcárková J., Pika T., Ščudla V., Hanzlíková J., Prekopová I., Kropáčková J., 
Holzerová M., Chytilíková R., Indrák K., Jarošová M (Olomouc) 

13:16 Analýza intersticiálních delecí 1p u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí 
oligonukleotidové 4x44k array-CGH 
Smetana J. Kuglík P., Zaoralová R., Mikulášová A., Grešliková H., Kupská R., Hájek R. (Brno) 



13:28 Úloha biomarkerů v léčbě solidních nádorů 
Uvírová M., Žmolíková J., Šimová J., Marková D., Skalíková R., Jalůvková M., Štrossová N. 
(Ostrava) 

13:40 Využití testování vysoce a středně rizikových genů v prevenci nádorů prsu/ovaria. 
Foretová L., Navrátilová M., Schneiderová M, Hanousková D., Macháčková E. (Brno) 

13:52 Mutační analýza genů APC a  MUTYH u pacientů s familiární adenomatózní polypózou  
Florianová M., Štekrová J., Schwarzová L., Kleibl Z., Kebrdlová V., Kohoutová M. (Praha) 

14:04 Abbott Molecular - novinky a časné a prediktivní diagnostice nádorových onemocnění 
Kideryová L. (Abbott) 

14:16 Molekulární diagnostika gastrointestinálních stromálních nádorů v kontextu komplexní 
histopatologické diagnostiky GIST 
Augustiňáková A., Hilská I., Břízová H., Langerová E., Kalinová M., Kodet R. (Praha) 

14:28 Nové diagnostické testy pro onkogenetiku 
Čížek J. (Pentagen) 

14:40 Využití  Epi Tect Methyl qPCR Arrays pro vyšetření volně cirkulující DNA a molekulární 
charakterizaci tumorů 
Korabečná M., Hořínek A., Pazourková E., Hes O., Vaněček T., Šteiner P., Mokrejšová M., Tesař 
V. (Plzeň) 

14:55 Ukončení konference 
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Genetic counselling in the post-genomic era- ensuring patient safety 
 
Skirton H. 
 
University of Plymouth, United Kingdom  
 
     Competence is described as the knowledge, skills and attitudes required to perform a task at a 
given level.  In genetic counselling, professionals require competence to support patients to adjust 
to a diagnosis or awareness of risk, to discuss a range of appropriate options and to facilitate the 
patient to make decisions that are consistent with their values and beliefs.   
     To undertake these tasks, genetic counsellors require1) knowledge of the possible psychological 
and social impact of the condition and testing, 2) the skills to empathise with patients and 3) 
appropriate attitudes.  
     In this presentation I will discuss the findings of a range of studies that show how the condition, 
risk or test results can have an impact on the patient and/or family and use true patient accounts to 
illustrate the points raised.  I will also the training of health professionals in genetic counselling 
contexts.    
 
 



Nová generace sekvenování, využití v molekulární diagnostice prováděné na OLG FN Brno 
 
Valášková I., Kadlecová J., Zrůstová J., Dudová S., Vaňásková M., Gaillyová R. 
Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno 
 
     Sekvenování DNA patří již řadu let ke standardním postupům používaných při molekulárně-
genetické diagnostice dědičných chorob. Do poloviny minulého desetiletí jednoznačně dominovaly 
sekvenační techniky založené na Sangerově principu, a to především díky automatizovaným 
sekvenátorům na bázi kapilární elektroforézy. V roce 2005 byl na trh uvedený první z přístrojů, 
které jsou nyní označované jako nová, druhá generace sekvenačních přístrojů (případně jako „další 
generace“ – Next Generation Sequencing, NGS). Tyto přístroje od svého uvedení postupně téměř 
ovládly oblast základního či aplikovaného výzkumu zabývajícího se analýzou DNA. Nyní NGS 
vstupuje i do klinické diagnostiky. Jedná se zejména o aplikace, kde se vyžaduje velké množství 
sekvenačních informací případně vysoká citlivost.  
     Firma Roche s.r.o. nám umožnila získat naše první zkušenosti s NGS zapůjčením GS Junior 
systému, který  je založen na 454 technologii pyrosekvenování. GS Junior systém umožňuje velmi 
rychle (za cca. 12 hodin) osekvenovat stovky úseků DNA pocházejích od různých pacientů a 
umožňuje zvýšit citlivost záchytu až pod 1%. Z hlediska námi prováděné diagnostiky je jeho 
nejdůležitější aplikací rychlé amplikonové sekvenování. 
     Naše laboratoř připravila a provedla dva projekty: 
1. ultra-široké sekvenování amplikonů, tj. sekvenování desítek exonů genu zodpovědného 
za dané onemocnění u několika jedinců  
2. ultra-hluboké sekvenování amplikonů, zaměřené na velmi vysokou citlivost a s tím 
spojený záchyt řídce se vyskytující mutace v analyzovaném biologickém vzorku pacienta 
     První projekt jsme aplikovali při molekulárně genetickém vyšetření pacientů s 
neurofibromatózou typu 1, kdy byla prováděna mutační analýza celé kódující a přilehlých 
intronových oblastí  genu NF1, tzn. 60 exonů, u 10 pacientů v jednom běhu. Druhý projekt jsme 
použili při stanovení procentuálního zastoupení mutovaného transkriptu genu Rb1 v krvi pacienta s 
retinoblastomem.  
     Naše první zkušenosti s NGS nám jasně ukázaly, že tato účinná technologie v kombinaci s 
vysokou odborností nám otevírá prostor pro další zpřesnění, zrychlení a především zlevnění 
sekvenačních analýz, a tím na klinické úrovni i technologický předpoklad pro možnost specifické a 
preventivní diagnostiky a personalizované medicíny.  



Laboratory Management in Europe 2015 aneb z kuchyně evropské laboratorní medicíny. 
 
Verner M. 
 
Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice a.s.  
 
     V současnosti jsou na úrovni Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny a 
Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC/FECC) diskutovány podmínky 
realizace strategického plánu, mezi které patří transfer znalostí z výzkumu do praxe a edukace, 
který by byl významně postaven na bázi klinických laboratoří. Usiluje se zvýšení bezpečnosti 
pacientů na bázi kvality, standardizace vyšetření a expertní činnosti. 
     Cílem je prosazení těchto myšlenek v rovině politické, odborné (vzdělávání profesionálů a jeho 
harmonizace) a pacientské. Toho se má dosáhnout prosazením se do Evropského parlamentu a jeho 
komisí; harmonizací vzdělávání laboratorních profesionálů; vytvořením registru profesionálů; 
informováním pacientských organizací; zaváděním vzdělávacích programů a spoluprácí odborných 
společností v celé Evropě. 



Půl století práce dnešního Ústavu biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol v rozvoji 
lékařské genetiky v České republice 
 
Macek M. sr., Goetz P., Seemanová E., Macek M. jr. 
 
Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. LF a FN v Motole 
 
     Hodnocení výsledků padesátileté práce odráží historický vývoj klinické genetiky, cytogenetiky, 
molekulárně-genetické diagnostiky a prenatální diagnostiky a prevence od roku 1961, kdy bylo 
založeno první Oddělení lékařské genetiky v ČSSR. Toto oddělení vzniklo nejprve jako součást 
výzkumného ústavu Fakulty dětského lékařství, od roku 1980 bylo ustanoveno jako školsko-
zdravotnické oddělení na základě koncepce lékařské genetiky Ministerstva zdravotnictví ČSSR. 
Shrnujeme stručně dosažené priority domácí a zahraniční při vývoji klinické genetiky, obecného a 
specializovaného genetického poradenství, kultivace lidských buněk pro prenatální a postnatální 
diagnostiku, při rozvoji nových klinicko-cytogenetických a onko-cytogenetických metod, zavádění 
a využívání nejnovějších metod molekulární cytogeneticky a molekulární genetiky v pre- a 
postnatální diagnostice, zavádění a zdokonalování pre- a postgraduální výuky lékařské genetiky a 
reprodukční genetiky, zdokonalování systému genetické léčebně-preventivní péče vytvořením 
moderní koncepce lékařské genetiky, vědecko-organizační činnosti v rámci Společnosti lékařské 
genetiky ČLS JEP a Cytogenetické sekce Čs. biologické společnosti a využití lékařské genetiky v 
koncepci zdravotnického výzkumu MZ ČR a při rozvoji mezinárodních spoluprací.  
     K nejdůležitějším prioritám v genetickém poradenství patří objev a potvrzení nových 
genetických syndromů, zhodnocení genetické zátěže v populaci studiem konsanguinity, 
zdokonalení kultivace lidských buněk s průkazem možnosti jejich úspěšné postmortální kultivace, 
průkaz poruchy vyzrávání kolagenu u Marfanova syndromu, vliv věku na růstovou aktivitu 
lidských buněk, průkaz selekční výhody buněk s trisomií chromosomu 8, prioritní zjištění 
mezenchymálních kmenových buněk v dlouhodobých kulturách fetální krve, dlouhodobých 
kulturách amniocytů, diferenciace nervových buněk kultivací embryonálních tkání ektodermálního 
původu, vytvoření hypotézy o etnickém původu specifických mutací CFTR genu, podíl na objevu 
Klothogenu jako genu asociovaného s délkou lidského života a vyšetření poruch synaptonemálního 
komplexu v lidských spermiích. K prioritám patří i vytvoření moderní koncepce lékařské genetiky, 
umožňující vytvoření systému genetické léčebně-preventivní péče, s uznáním lékařské genetiky 
jako specializačního oboru i pro SZP v roce 1980, což bylo uznáno EU teprve v roce 2010. Klíčem 
k dalšímu úspěšnému vývoji oboru je zdokonalení interdisciplinární spolupráce pracovišť domácích 
s nejužší vazbou na špičková centra zahraniční k zajištění individualizované nejčasnější prevence, 
diagnózy a léčby závažných poruch prenatálního a postnatálního vývoje, včetně nádorů. 
Podpořeno výzkumným záměrem MZ0FNM2005. 



Využití arrayCGH v preimplantační genetické diagnostice 
 
Horňák M.1,2, Beránková K.2, Oráčová E.1,2, Musilová P.1,2, Trávník P.2, Veselá K.2, Rubeš J.1,2 

 
1Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno 
2Repromeda s.r.o., Brno 
 
      Preimplantační genetická diagnostika (PGD) představuje ranou formu prenatálního screeningu 
prováděnou před implantací do dělohy matky na pólových tělískách nebo na embryích získaných 
technikou in vitro fertilizace (IVF). PGD představuje volbu např. pro páry se zjištěnou odchylkou 
od normálního karyotypu (nejčastěji reciproké nebo Robertsonské translokace) nebo přenášející 
mutace v jednotlivých genech (monogenní choroby). Logickým cílem PGD je pak přenos zdravých 
embryí do dělohy matky. 
     Metoda arrayCGH představuje v současnosti nejnovější technologii pro detekci 
chromozomových poruch v PGD. ArrayCGH oproti doposud používané metodě FISH nabízí 
screening všech 24 chromozomů a detekci částečných chromozomových abnormalit. Rovněž, v 
porovnání s metodou FISH, přináší vyšší úspěšnost a spolehlivost detekce aneuploidií.  Nevýhodu 
je omezená detekce polyploidií a vyšší cena vyšetření.  
     Metodu arrayCGH využíváme v rámci PGD z jasné genetické indikace (viz. výše), ale je 
využívána i u infertilních párů v rámci preimplantačního genetického screeningu (PGS). Technikou 
arrayCGH jsme doposud provedli PGS u více než 300 blastomer odebraných z 3 denních embryí v 
rámci více než 50 IVF cyklů. Z celkového počtu vyšetřených blastomer mělo 41% z nich normální 
karyotyp, u 14% byla detekována monosomie jednoho chromozomu, u  9% trisomie jednoho 
chromozomu, u 13% aneuploidie dvou chromozomů a u 23% komplexní aneuploidie (>2 
chromozomové abnormality). Dále jsme detekovali u 18% všech vyšetřených blastomer částečné 
chromozomové abnormality. Mezi nejčastější chromozomy zapříčiňující aneuploidie byly v našem 
souboru chromozomy 16, 22, 21, 13 a 5 (uvedeny sestupně). Méně často se vyskytovaly 
aneuploidie chromozomů 10, 12, 17, 19. 



Aktivity ESHG a současné trendy v molekulárně genetické diagnostice  
Overview of the current European Society of Human Genetics activities 
Macek M. jr. 
 
Vice-President of ESHG 
Department of Biology and Medical Genetics, Charles University Prague- 2. Faculty of Medicine 
and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic (milan.macek.jr@LFmotol.cuni.cz) 
 
The European Society of Human Genetics (www.eshg.org; ESHG) is a non-profit, non-
governmental organization which has two main aims: a/ to promote research in basic and applied 
human and medical genetics and to b/ to ensure high professional standards in diagnostic and 
clinical practice. ESHG also facilitates contacts between scientists and professionals who share 
these aims, in particular those working and/or residing in Europe. ESHG was established in 1967 
and is one of the founding members of the International Federation of Human Genetics Societies. 
In brief: ESHG has an Executive board who reports to the governing Board, whereby broadest 
possible representation of the field is assured. ESHG also has several important committees such as 
the Annual Meetings Committee who selects venues for ESHG conferences (which have over 2000 
participants, including an increasing number of exhibitors), the Scientific Programme Committee 
who prepares attractive scientific programs for these meetings, Educational Committee dealing with 
pre-graduate and post-graduate education in genetics, or the Public and Professional Policy 
Committee who issues consensual policy documents and/or position statements on current topics. 
Activities of its Quality Committee, dealing with coordination of external quality assessment in 
molecular genetics and cytogenetics stem from the European Commission Network of Excellence 
project EuroGentest (www.eurogentest.org) that aimed at harmonization and standardization of 
genetic services in Europe. ESHG works closely with European National Human Genetics 
Societies. One the recent examples of successful collaboration have been joint initiatives leading to 
official recognition of clinical-/medical genetics by the European Union (EEA) via inclusion of this 
specialty into Directive 2005/36 or national endorsements of the ESHG official response to 
European Commission Public Consultation on the amendment of the “IVD” Directive 98/79/EC. 
 



Nové mutace u Marfanova syndromu v české populaci a vznik České společnosti Marfanova 
syndromu 
 
Průšová E., Bartošová M., Slavíková H., Roszková B., Vaníčková P., Muszynská P., Hyklová T., 
Richterová R., Bóday A. 
Laboratoř molekulární biologie, P&R LAB a.s., Nový Jičín 
 
     Marfanův syndrom (MFS) je dědičné autozomálně dominantní onemocnění pojivové tkáně s 
incidencí od 1 do 5-10 000 Kč. Přibližně u 25% pacientů se MFS vyskytuje v důsledku de novo 
mutace. Klinicky se MFS vyznačuje velkou variabilitou. Mezi hlavní příznaky patří poruchy 
kardiovaskulárního systému, zejména dilatace a disekce vzestupné aorty, očního systému – ectopia 
lentis, kostního systému – Pectus carinatum nebo P. excavatum a další příznaky řazené mezi 
vedlejší, tzv. malá diagnostická kritéria jako například arachnodaktylie. 
     Příčinou tohoto onemocnění jsou mutace v genu FBN1 (lokus 15q15-q21.1.) a genu FBN2 
(lokus 5q23- q31). V lidském geonomu patří FBN1 mezi velké geny, je dlouhý 235 kb, kóduje 
extracelulární protein fibrillin 1. Ten je součástí elastických i non-elastických mikrofibril 
pojivových tkání. Odtud pramení postižení více orgánových systémů. Nově je prokázán i vliv 
dalších dvou genů TGFBR2 (3p22)a TGFBR1 (9q22). Mutace v těchto genech jsou spojeny také s 
Loyes-Dietz syndromem, Marfanovým syndromem typu II. a dědičným torakálním aneurysmatem. 
     Do dnešní doby je celosvětově známých asi 2300 mutací způsobujících MFS. Jen v naší 
laboratoři bylo při vyšetření 450 pacientů objeveno víc jak 50 nových mutací. 
     V roce 2011 vznikla Česká společnost Marfanova syndromu na podporu pacientů s tímto 
onemocněním. 



Mutace v mitochondriální DNA a choroby s nimi spojené 
 
Tesařová M.,Vinšová K., Vondráčková A., Honzík T., Ješina P., Hansíková H., Zeman J.  
 
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
 
     Mitochondriální onemocnění tvoří velmi heterogenní skupinu chorob jejichž celková incidence 
je odhadovaná na 1:3500. Významná část mitochondriálních onemocnění je způsobena mutacemi v 
mitochondriální DNA (mtDNA), která je lokalizovaná v mitochondriích ve velkém počtu kopií. 
Lidská mtDNA je cirkulární molekula o velikosti 16,5 kb a obsahuje pouze 37 genů: 13 genů 
kóduje funkčně významné podjednotky komplexů oxidativní fosforylace a 24 genů kóduje RNA 
molekuly (22 tRNA a 2 rRNA), které jsou nezbytné pro mitochondriální proteosyntézu. 
Cytoplazmatická lokalizace mtDNA a vysoký počet jejích molekul v buňce přispívají k unikátním 
vlastnostem mitochondriální genetiky. Za prvé, mtDNA je děděná maternálně. Za druhé, mtDNA je 
v průběhu buněčného dělení do dceřiných buněk rozdělena náhodně. Za třetí, frekvence mutací v 
mtDNA je vysoká a mohou postihnout kterýkoliv nukleotid. Za čtvrté, mnoho patogenních mutací 
v mtDNA je heteroplazmických, tj. v buňce jsou současně přítomny mutované i nemutované 
molekuly mtDNA. Všechny výše uvedené aspekty musí být uvažovány v diagnostice 
mitochondriálních onemocnění a i při interpretaci dopadu mutací v mtDNA na energetický 
metabolismus. Molekulárně-genetická diagnostika mitochondriálních onemocnění s maternální 
dědičností je na našem pracovišti zajišťována pro pacienty z ČR i SR již téměř 15 let. Za tu dobu 
jsme v mtDNA identifikovali, kromě rozsáhlých delecí u více než 130 pacientů, také 14 různých 
bodových mutací u 86 probandů a jejich 129 maternálních příbuzných (symptomatických nebo 
asymptomatických) z 69 rodiny. 5 z těchto14 mutací se nachází v genech pro mitochondriální 
tRNA, ovlivňují postranskripční zpracování tRNA molekul a tím i jejich funkci při mitochondriální 
proteosyntéze. Mutace v tRNA vedou tak k poruše funkce a množství více komplexů oxidativní 
fosforylace a rozvoji závažných, často fatálních mitochondriálních onemocnění. Podpořeno 
grantem Ministerstva zdravotnictví ČR IGA MZ NT11186-5 a IGA MZ NS 9782-4. 



Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob metodou PGH – naše čtyřleté 
zkušenosti a nejzajímavější kazuistiky 
 
Putzová M., Eliášová I., Soldátová I., Krutílková V., Míka J., Křen R., Stejskal D.  
 
GENNET CZ, s.r.o., Praha 
 
     Preimplantační genetická diagnostika (PGD) monogenních chorob se na našem pracovišti 
provádí od r. 2007, naše výsledky každoročně prezentujeme na národních i mezinárodních fórech. 
Metodika úzce navazuje na techniky in vitro fertilizace (IVF) a je založena na analýze a vyloučení 
genetických abnormalit u embryí v časném stádiu jejich vývoje ještě před transferem zpět do 
dělohy a následnou implantací. PGD monogenně podmíněných chorob v naší laboratoři vychází z 
principu preimplantační genetické haplotypizace (PGH). V současné době máme v našem centru 
zavedenu diagnostiku čtyřiceti pěti gen. PGD diagnostiku jednotlivých genů zavádíme dle 
požadavků našich pacientů, a proto se seznam genů, které jsme touto metodou schopni 
diagnostikovat, neustále rozšiřuje. PGD diagnostiku nabízíme jako vyžádanou službu rovněž 
širokému spektru pacientů IVF center, s kterými v České republice spolupracujeme. V příspěvku 
budou prezentovány souhrnné výsledky a nejzajímavější kazuistiky z naší dosavadní praxe.  



Nesyndromová hluchota DFNB49 je významně častou příčinou časné a těžké ztráty sluchu u 
českých Romů, ale ne v běžné české populaci – přínos homozygotního mapování  
 
Brožková D.1, Laštůvková J.2, Štěpánková H.3, Krůtová M.1, Trková M.4, Myška P.5, Seeman P.1 

 
1 DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha 
2 Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem 
3 Oddělení lékařské genetiky, Nemocnice České Budějovice 
4 Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET, Praha 
5 Klinika ušní, nosní, krční, Univerzita Karlova, 2.LF UK a FN Motol, Praha 
 
     Nesyndromová časná ztráta sluchu je geneticky velice heterogenní, ale většinou autosomálně 
recesívně dědičná . Romové jsou významnou etnickou menšinou v naší populaci a pocházejí 
původně z Indie. Jde o geneticky značně homogenní a izolovanou populaci, kde je díky vysokému 
stupni endogamie zvýšené riziko pro autosomálně recesívní onemocnění. U většiny recesívních 
onemocnění jsou Romové homozygoty pro kauzální mutace. Pomocí homozygotního mapování na 
SNP čipech (Affymetrix), byla vyšetřena romská konsangvinní rodina. U neslyšícího pacienta s 
nesyndromovou ztrátou sluchu, byla již dříve vyloučena nejčastější příčina nesyndromové ztráty 
sluchu - mutace v genu GJB2. Porovnáním homozygotních oblastí ze SNP čipů nalezených u 
pacienta, které byly zároveň heterozygotní u jeho rodičů se ukázalo, že v jedné z největších 
homozygotních oblastí se nachází gen MARVELD2, který byl již dříve spojen s nesyndromovou 
hluchotou typu DFNB49. Bialelické mutace v genu MARVELD2 jsou zodpovědné za časnou a 
těžkou ztrátu sluchu  a byly nedávno nalezeny u několika pákistánských rodin.  
     Sekvenováním genu MARVELD2 jsme u neslyšícího pacienta prokázali již dříve popsanou 
mutaci c.1331+2 T>C ( IVS4 + 2 T>C) v homozygotním stavu. Následně byla tato mutace 
odhalena ještě u 2 romských rodin z celkem 20 nepříbuzných neslyšících romských pacientů, 
vyšetřovaných na mutace v genu MARVELD2. Ke zjištění významnosti mutací v genu 
MARVELD2 u běžné české populace jsme vyšetřili 40 nepříbuzných pacientů českého – 
neromského původu s časnou nesyndromovou hluchotou a vyloučenými mutacemi v genu GJB2. V 
této skupině nebyly nalezeny žádné patogenní mutace v genu MARVELD2. Tyto výsledky ukazují, 
že mutace v genu MARVELD2, zejména mutace IVS4 + 2 T>C, jsou důležitou příčinou časné 
nesyndromové ztráty sluchu u českých Romů a tento gen by měl být v této skupině pacientů 
vyšetřen po vyloučení mutací v genu GJB2. Homozygotní mapování v romských rodinách se 
prokázalo jako velmi efektivní způsob pro objasnění molekulární příčiny dědičných chorob u 
Romů. 
Podpořeno z grantu GAUK 309 a IGA MZ NS 10552-3 



Targeted Metabolomics for Diagnosing of Inherited Metabolic Disorders 
 
Adam T., Kratschmerová H., Hlídková E., Hron K., Wojtowicz P., Barešová A., Horník P., 
Běhulová D., Vinohradská H., Procházková D., Pešková K., Bruheim P., Friedecký D. 
 
FN Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci 
 
     Metabolomics has become an important tool in clinical research and diagnosis of human 
diseases. In this work we focused on the diagnosis of inherited metabolic disorders (IMDs) in 
plasma samples using a targeted metabolomic approach. The plasma samples were analyzed with 
the flow injection analysis method. All the experiments were performed on a QTRAP 5500 tandem 
mass spectrometer (AB SCIEX, USA) with electrospray ionization. The compounds were measured 
in a multiple reaction monitoring mode. We analyzed 50 control samples and 34 samples with 
defects in amino acid metabolism (phenylketonuria, maple syrup urine disease, tyrosinemia I, 
argininemia, homocystinuria, carbamoyl phosphate synthetase deficiency, ornithine 
transcarbamylase deficiency, nonketotic hyperglycinemia), organic acidurias (methylmalonic 
aciduria, propionic aciduria, glutaric aciduria I, 3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria, isovaleric 
aciduria), and mitochondrial defects (medium-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency, 
carnitine palmitoyltransferase II deficiency). The controls were distinguished from the patient 
samples by principal component analysis and hierarchical clustering. This study has revealed that 
targeted metabolomic tools with automated and unsupervised processing can be applied for the 
diagnosis of various IMDs.  
This work was supported by grant MSM6198959205. 



Prvni rok sekvenace s GS Junior v Čechách a na Moravě 
 
Vohánka J. 
 
Roche s.r.o., Praha 
 

 
Firma Roche s.r.o. v minulém roce představila demo program next generation sekvenování pomocí 
systému GS Junior.  Během tohoto “putování” bylo možné vyzkoušet různé typy projektů, de novo 
sekvenování, resekvenování,  amplikonového sekvenování.  V přednášce zazní zkušenosti z 
testování, celková spokojenost, náročnost přípravy vzorků a zpracování dat až po statistické 
výsledky, které byly tímto systémem dosaženy. 
 



Rychlá metoda umožňující kvantifikaci alel, SNP analýzy, metylační analýzy, genotypování – 
Pyrosekvenování QIAGEN 
 
Lukeszová L. 
 
Bioconsult s.r.o., Praha 
 
Pyrosekvenování QIAGEN je unikátní 4-enzymová přesná a rychlá technologie k detekci a 
diagnostice sekvencí. 
QIAGEN nabízí kompletní balíček produktů od software pro návrh aplikací, přes PCR a sekvenční 
chemii, přístrojové vybavení až po softwary sloužící k analýze dat. 
Aplikace, pro které je pyrosekvenování určeno, jsou například: typizace mikrobiální identifikace, 
testování lékové rezistence, referenční zpracování úrovně metylace DNA v populaci, fylogenetické 
nebo evoluční studie založené na polymorfismech, analýza haplotypů chromozomu Y nebo 
stanovení mitochondriální heteroplazmy při určení projevů myopatických symptomů. 



Hereditární spastická paraparesa – výsledky a zkušenosti z molekulárně genetické a klinické 
diagnostiky u typů SPG4, SPG3A, SPG2, SPG17 a SPG11 v České republice 
 
Seeman P., Mazanec R., Haberlová J.,  Doležalová K, Vávrová D., Čermáková M., Smetanová I., 
Sabová J., Lisoňová J., Krůtová M., Machalová E., Putzová M., Stejskal D. 
 
Gennet Praha a DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, UK 2. LF a FNM Praha 
 
     Hereditární spastická paraparésa (HSP) označovaná také jako choroba Strumpellova - 
Lorrainova je klinicky i geneticky velmi heterogenní skupinou neurologických chorob se 
společným znakem spasticitou dolních končetin a progresívní degenerací axonů pyramidové dráhy 
CNS.  
     Dosud bylo popsáno nejméně 37 různých genetických typů HSP, označovaných systematicky 
jako SPG 1 – 37, u nichž jsou známy jak autozomálně dominantní (AD), tak autozomálně recesivní 
(AR) i X-vázané typy dědičnosti. V těchto 37 lokusech je dosud známo 15 genů, jejichž mutace 
mohou vést k některému z typů HSP. Klinicky neurologicky jsou HSP tradičně děleny na tzv. 
nekomplikované, kde spasticita dolních končetin je jediným příznakem a na tzv. komplikované 
nebo také komplexní, kde kromě spasticity jsou u pacientů přidruženy i další příznaky jako např. 
mentální retardace, oční příznaky, polyneuropatie atd. 
     Nejčastějším typem HSP je typ SPG4, který patří mezi nekomplikované formy a je AD dědičný 
a způsobený mutacemi ve SPAST genu, které jsou prokazatelné až u 40 % rodiny a AD HSP. 
Dalším déle známým typem je typ SPG3 v důsledku mutací v ATL1 genu, které jsou údajně 
prokazatelné u 10 % rodin s AD HSP. Typ SPG11 patří mezi tzv. komplikované formy HSP, je AR 
dědičný a je charakterizován mentální deteriorací během první nebo druhé dekády života a 
ztenčením corpus callosum na MRI mozku a někdy i poruchou bílé hmoty CNS. Příčinou SPG11 
jsou mutace v genu SPG11 resp. KIAA1840. Typ SPG17 je AD dědičný a způsobený mutacemi v 
BSCL2 genu, jehož porucha je příčinou také hereditární motorické neuropatie a Silver syndromu. 
Typ SPG2 je X-vázaným typem v důsledku mutací v PLP1 genu, které jsou častěji příčinou 
Pelizaeus-Merzbacherovy choroby. 
     Mezi roky 2006-2010 jsme vyšetřili sekvenováním všech 17 kodujících exonů SPAST genu 
celkem 132 pacientů ze 112 nepříbuzných rodiny, odeslaných k DNA vyšetření pro podezření na 
HSP. U 26 pacientů (19,7%) z 18  rodin (14,8 % ) bylo prokázáno celkem 16 různých patogenních 
nebo pravděpodobně patogenních mutací, z nichž 10 pravděpodobně nebylo dříve popsáno. Mutace 
v SPG4 byly prokázány mnohem častěji u pacientů s familiárním výskytem HSP (13) než u 
pacientů sporadických, bez podobně postiženého příbuzného (5). Ve stejném období jsme vyšetřili 
také gen ATL1 sekvenováním všech 13 exonů u 47 pacientů ze 46 rodin, ale mutace, dosud 
nepopsaná, missense, byla prokázána pouze u jediného pacienta se sporadickým výskytem HSP v 
rodině, jde však o variantu, která je predikčním programem hodnocena jako pravděpodobně 
benigní. Mutace v ATL1 genu jsou tedy zřejmě jen vzácnou příčinou HSP u českých pacientů a 
vyšetření tohoto genu se ukazuje, že má malý záchyt – výtěžnost. SPG2 byla dosud prokázána u 2 
nepříbuzných pacientů s mutacemi v PLP1 genu. V pilotní studii pro typ SPG17 jsme vyšetřili 
celkem 80 nepříbuzných pacientů, u kterých byly již vyloučeny mutace v SPG4 genu na přítomnost 
mutací v BSCL2 genu. Patogenní mutaci jsme však u žádného pacienta neprokázali, což ukazuje na 
malý význam tohoto genu v diagnostice HSP. U typu SPG 11 jsme vyšetřili sekvenováním všech 
40 kodujících exonů SPG11 genu dosud první pacientku s klinicky přesvědčivou diagnosou a 
prokázali jsme patogenní mutace. V DNA diagnostice takto geneticky heterogenních skupin chorob 
a zejména těch vzácnějších typů by se v blízké budoucnosti měly uplatnit již dostupné nové 
sekvenční technologie nové generace s možností současného vyšetření mnoha genu za zlomek 
celkových nákladů. 
Podpořeno z grantů IGA MZ ČR NS 10552-3 a NS 10554-3.  



Polymorfismus HLA systému – nové alely detekované v české populaci 
 
Vraná M., Dobrovolná M., Šiffnerová V. 
 
NRL pro DNA diagnostiku, ÚHKT Praha 
 
     Transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) představuje adopci imunitního 
systému dárce příjemcem. Základním předpokladem úspěšnosti HSCT je proto míra shody v HLA 
systému (Human Leukocyte Antigen) mezi pacientem a dárcem.  
     HLA systém je nejvíce polymorfní oblastní lidského genomu. V současné době je známo více 
než 5300 alel HLA I.třídy a pes 1500 alel HLA II.třídy. Počty známých alel neustále stoupají. V 
naší laboratoři typizujeme pro potřeby HSCT cca 1200 vzorků ročně, z toho více než 1/3 na úrovni 
rozlišení jednotlivých alel v lokusech HLA I.třídy (HLA-A, -B a –C) a i v lokusech II.třídy 
(převážně –DRB1 a –DQB1). 
     Mezi testovanými osobami jsme v posledním roce pomocí přímého sekvenování detekovali u 
dvou z nich dosud nepopsanou alelu. U vzorku 10543 byla oproti C*06:02:01:01 nalezena záměna 
v bazi 826 z G na A. Jedná se o záměnu ve čtvrtém exonu testovaného genu,tedy mimo obast 
vazebného žlábku HLA molekuly. Záměna bazí byla potvrzena rodinnou studií, příslušnou alelu 
pacient zdědil po své matce. 
     Druhá nalezená nová alela byla detekována u našeho pacienta v lokuse HLA –DRB1 (HLA 
II.třídy). V tomto případě se jedná o záměnu z G na T v pozici 219 oproti DRB1*07:01:01:01, tedy 
v druhém exonu testovaného lokusu. Sestra pacienta alelu nesdílí, od ostatních rodinných 
příslušníků se nepodařilo získat materiál pro DNA analýzu.  
     Závěr: V obou případech se jedná o záměny v kódujících oblastech DNA, které mohou ovlivnit 
funkci výsledného proteinu. Přesná genotypizace HLA pro potřeby HSCT musí zahrnovat i 
možnost detekce nových alel, neboť jejich výskyt a případný vliv na HSCT je stále nezanedbatelný. 



Kvantifikace volné fetální DNA/RNA pomocí SNP u fyziologických a patologických 
těhotenství 
 
Vodička R1, Böhmová J.1, Vrtěl R.1, Cvanová M.2, Kratochvílová R.1, Dušek L.2, Dhaifalah I.1, 
Šantavý J.1  
 
1 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN a LF UP Olomouc 
2 Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno 
 
     Současné snahy o včasné rozpoznání patologického stavu plodu nebo placenty pomocí fetálních 
nukleových molekul kolujících v maternální plazmě (cffDNA/RNA) ve formě krátkých fragmentů 
se nejčastěji opírají o techniky, které jsou schopny nejenom jednoznačně rozlišit maternální 
molekuly od fetálních, ale především cíleně stanovit diagnózu. Pokud se jedná o monogenní 
onemocnění, jehož příčinou je již známá mutace, lze poměrně snadno tuto změnu posoudit. 
Poměrně složitější a metodicky náročnější je situace v případě, kdy se snažíme rozpoznat 
chromozomální odchylku (Downův syndrom).  
     Cílem naší studie je: 
1) posouzení kvantitativních možností Taq-man real time PCR pro SNP fetálního původu. 
2) porovnání množství volné fetální DNA/RNA u fyziologických těhotenství a patologií 
(trizomie 21, triploidie). 
     Materiál a metodika: 
Na úrovni DNA jsme posuzovali 166 kontrolních vzorků plazmatické DNA, 17 vzorků těhotných s 
plodem s trizomií 21 a 4 triploidní vzorky. RNA specificky exprimovaná v trofoblastické tkáni byla 
bylo posuzována celkem u 82 kontrolních vzorků (fyziologická těhotenství) a 13 patologií (10 
trizomií 21, 3 triploidie). Všechna měření byla založena na hodnocení intenzity fluorescence 
pomocí real time PCR. 
     Výsledky: 
1) Jednotlivé SNP systémy se podařilo optimalizovat tak, že kalibrační křivky dosahovaly 
požadovaných parametrů a všechny byly vhodné pro odečet množství cffDNA. Při posuzování 
množství cffDNA byla popsána u cff DNA mnohem větší variabilita oproti maternální DNA. 
Rozdíly mezi 1. a 2. trimestrem byly statisticky neprůkazné, korelační analýza množství cffDNA v. 
množství maternální DNA  u všech SNP v 1. a 2. trimestru prokázala statistickou významnost. 
2) Metodou kvantifikace SNP byly sledovány statisticky významné rozdíly u měření množství cff 
DNA v rs 11083680 p= 0,025. Pokud jsme množství cffDNA vztáhli na množství maternální DNA 
byly nalezeny hraniční hodnoty významnosti u rs 10759836 a rs 11083680. 
V případě RNA bylo v obou alelách měřitelných 145 SNP u kontrolních vzorků a 45 SNP u 
patologických vzorků. Hraniční hodnoty statistické významnosti byly nalezeny u rs 7844 a rs 
4818219.  
Práce byla podpořena IGA MZ ČR NS9624-3. 



Nové možnosti v hybridizačních technikách 
 
Balogová J. 
 
Genetica s.r.o., Praha 
 
Reverzní hybridizace na tzv. stripech je komerčně dostupnou metodou již několik let. V diagnostice 
se zařadila mezi rutinní vyšetření. Je to hlavně díky malé náročnosti na vybavení laboratoře a velmi 
snadnému vyhodnocení. V dnešní době se dostává do popředí využití automatické hybridizace. 
Hlavní tři kroky: hybridizace, promývání a barvení se plně zautomatizují. K vyhodnocení lze použít 
automatické skenování.  Pomocí skeneru a softwaru získáme vyhodnocení až 48 stripů najednou. 
Kombinací těchto dvou přístrojů dochází k eliminaci chyby lidského faktoru a vyšetření se stává 
ještě snadnějším. 
 



Dědičná neuropatie Charcot-Marie-Tooth 4C (CMT4C) je jedním z nejčastějších typů 
dědičné neuropatie v České republice - výsledky molekulárně genetické a klinické studie 
 
Laššuthová P.1,5, Mazanec R.2, Vondráček P.3, Šišková D.4, Haberlová J.1, Sabová J.1, Krůtová M.1, 
Seeman P.1 

 
1 DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha  
2 Klinika dospělé neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha 
3 Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno  
4 Klinika dětské neurologie, Fakultní Thomayerova Nemocnice, Praha Krč 
5 NRL pro DNA diagnostiku, Ustav Hematologie a Krevní transfúze, Praha 
 
     Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT) je geneticky i klinicky heterogenní skupinou, nazývanou 
též dědičná neuropatie. Jde o nejčastější dědičné neuromuskulární onemocnění. Pro CMT je 
charakteristický pozvolný začátek a pomalu progredientní průběh obtíží, onemocnění se projevuje 
distální svalovou slabostí a atrofiemi spolu s poruchami čití.  
     CMT typ 4C je závažná demyelinizační motoricko-senzitivní neuropatie s autozomálně 
recesivní dědičností, jejíž příčinou jsou mutace v genu SH3TC2. Typickým klinickým projevem 
CMT4C je časně nastupující skolióza.  
     V naší studii byl vyšetřen celý kódující úsek genu SH3TC2 u 60 pacientů s demyelinizačním 
typem CMT. Bialelické patogenní mutace byly nalezeny u 7 pacientů. Ukázalo se, že prevalentní 
mutací je p.Arg954Stop. Proto bylo vyšetřeno dalších 412 pacientů na přítomnost této mutace, z 
toho u 6ti byla mutace nalezena v homozygotním stavu. U dalších dvou pacientů byla mutace 
p.Arg954Stop nalezena pouze na jedné alele, u jednoho jsme druhou kauzální mutaci našli 
sekvenováním kódujícího úseku genu SH3TC2, u druhého nikoliv.  
    Celkově byly bialelické patogenní mutace nalezeny u 14ti pacientů, u kterých byl následně 
podrobně vyšetřen fenotyp a provedeno vyšetření u dostupných příbuzných, cílem bylo upřesnit 
diagnostická kritéria pro CMT4C.  
     Klinická studie rozšířila naše znalosti o fenotypu způsobeném mutacemi SH3TC2 genu. U všech 
pacientů se první obtíže objevily do 10let věku a byly spojené s výraznými deformitami chodidel a 
závažnou skoliózou. V neurologickém nálezu dominovala slabost na dolních končetinách a jen 
minimální postižení rukou. Taktéž byly zaznamenány výrazné poruchy čití, zejména vibračního na 
dolních končetinách.  
     Zajímavé bylo pozorování, že v jedné rodině, kde jsou postiženi dva bratři – jednovaječná 
dvojčata, kteří jsou homozygoti pro p. Arg954Stop, jsme zaznamenali variabilitu průběhu 
onemocnění. Jeden z bratrů má skoliózu již od 4 let věku, zatímco jeho sourozenec nemá skoliózu 
ani ve věku 11 let, kdy byl naposled vyšetřen.  
     V souhrnu, bylo možné upřesnit fenotyp pacientů s CMT4C, což spolu se zavedením nových 
metodik povede k optimalizaci DNA diagnostiky dědičné neuropatie u českých pacientů. Mutace v 
genu SH3TC2 jsou relativně častou příčinou dědičné neuropatie mezi českými pacienty, četnost 
výskytu je porovnatelná s CMT v důsledku mutací v MPZ genu a je možné, že se jedná o 
nejčastější autozomálně recesivní formu CMT v ČR. Vyšetření genu SH3TC2 doporučujeme u 
pacientů s HMSN I, kteří byli testováni na CMT1A/HNPP s negativním výsledkem, a u nichž lze 
předpokládat autozomálně recesivní typ dědičnosti. Testování by primárně mělo být zaměřeno na 
prevalentní mutaci p.Arg954Stop.  
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS 11521-4 



Představení Asociace center lékařské genetiky ČR 
 
Anděl M., Čutka D., Loucký J., Lošan P., Stejskal M. 
 
Asociace Center lékařské genetiky ČR 

Činnost sdružení 

Cílem činnosti sdružení je společný a koordinovaný postup členů sdružení při připomínkování, 
úpravách, návrzích a prosazování právních  a profesních norem na úseku lékařské genetiky a dále 
prosazování všech oprávněných zájmů členů sdružení vůči třetím osobám, a to zejména orgánům 
státní správy a samosprávy, zájmovým, profesním a jiným subjektům, zdravotním pojišťovnám, 
apod. Cílem sdružení je dále podpora jeho členů na úseku informovanosti veřejnosti, vzdělávací a 
publikační činnosti, stejně jako i popularizace lékařské genetiky , jejich možností a výsledků před 
širokou veřejností. 
Asociace usiluje zejména o:  
a. vytváření rovných podmínek pro poskytovatele zdravotní péče v oboru 
ambulance a laboratoř lékařské genetiky. 
b. stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými 
zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování oprávněných ekonomických zájmů jeho členů 
a řešení eventuálních sporů. 
c. zvyšování odborné a etické úrovně poskytovatelů zdravotní péče v oboru 
ambulance a laboratoř lékařské genetiky a to zejména s důrazem na zavedení kontroly kvality a 
systému jakosti.  
d. prosazování účasti zástupců sdružení  při jednáních týkajících se koncepce a 
zajištění péče v oboru lékařská genetika  v České Republice a dalších jednáních, které souvisejí s 
profesní činností jeho členů  
e. přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů v oblasti lékařské 
genetiky. 
f. zastupování svých členů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám a orgánům 
veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině a to zejména v dohodovacích 
řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 
Sb. v platném znění a smírčích řízeních. 
K naším návrhům patří : 
1) Zajištění součinnosti mezi členy Asociace,  výměna informací a výsledků, abychom 
předcházeli opakovanému testování 
2) Zavedení standardních postupů, které by byly pro členy Asociace závazné 
3) Dodržování závazných pravidel účtování výkonů pro zdravotní pojišťovny 
4) Zavedení a dodržování etického kodexu za účelem zabránění nekalé soutěže 
Kdo může být členem sdružení 
Členem Asociace může být taková právnická či fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat 
činnost v ambulanci lékařské genetiky nebo v laboratoři lékařské genetiky, na základě rozhodnutí 
příslušného správního úřadu a to na základě písemné  žádosti, kterou musí schválit výbor sdružení,  
jeho přistoupením za člena sdružení. 



Detekce subtelomerických přestaveb pomocí T – FISH 
 
Černá D., Brychová L., Balcar A., Šilhánová E. 
 
OLG FN Ostrava 
 
     Kryptické nebalancované přestavby terminálních oblastí chromozomů jsou častou příčinou 
mentální retardace(MR).Vhodnou metodou pro detekci těchto změn je metoda multisondové T-
FISH nebo metoda MLPA.  
     V posledních deseti letech jsme metodou T-FISH vyšetřili 240 pacientů s MR. U tří pacientů 
jsme nalezli terminální deleci, u devíti nebalancovanou přestavbu - parciální trizomii nebo 
kombinaci parciální trizomie a monozomie. 
     K vyšetření jsme používali techniku Chromoprobe Multiprobe T-System fy Cytocell. 
Patologické nálezy jsme verifikovali subtelomerickými sondami téže fy. 
Celkový záchyt aberací u sledované skupiny pacientů představuje 5%, což koresponduje s 
literárními údaji. 



Familiální výskyt balancované a nebalancované formy translokace t(1;12) v rodině se dvěma 
postiženými dětmi  
 
Zrnová E.1,2, Vranová V.1,2, Slámová I.1,2, Šoukalová J.1, Gaillyová R.1, Kuglík P.1,2, Barřy T.3, 
Frengen E.3 
 
1 Laboratoř molekulární cytogenetiky, OLG Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9, Brno 
2 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Kamenice 5, Brno 
3 Department of Medical Genetics, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway 
 
     V našem sdělení prezentujeme rodinný výskyt translokace t(1;12) segregující se ve své 
balancované i nebalancované formě ve dvou generacích. Jedná se o rodinu dvou fenotypově 
zdravých dospělých sester, z nichž jedna je nositelkou balancované translokace t(1;12)(p36;q24) 
(Matka 1) a druhá je nositelka nebalancované formy této translokace dup(1)(p36)del(12)(q24) 
(Matka 2). Matka 1 s balancovanou formou translokace má dceru postiženou psychomotorickou 
retardací s diskrétní stigmatizací asociovanou s nebalancovanou translokací: 
del(1)(p36)dup(12)(q24) (Pacient 1). Matka 2 má postiženého syna s mírnou mentální retardací a 
opožděným vývojem, který po ní zdědil stejný typ nebalancované translokace: 
dup(1)(p36)del(12)(q24) (Pacient 2). 
     Předpokládáme, že kauzální příčinou postižení Pacienta 1 je zjištěná mikrodelece na 
chromozomu 1p36. Mikrodeleční syndrom 1p36 je nejčastější terminální deleční syndrom s 
prevalencí 1:5000. Přidružená duplikace na chromozomu 12q24 nemá pravděpodobně žádný vliv 
na utváření patologického fenotypu vzhledem k její malé velikosti (95kb) a lokalizaci v místě 
častého výskytu polymorfizmu. Postižení u Pacienta 2 by mohlo být způsobeno reciprokou 
duplikací v téže oblasti 1p36, která se ale vyskytuje i u fenotypově normální matky. V dostupných 
databázích (Decipher, Ecaruca) jsou popsány 4 případy mentálního postižení a opožděného vývoje 
způsobené duplikací v oblasti 1p36 (z toho 1 případ je zděděná duplikace 1p36 po normálním 
rodiči, 1 duplikace vznikla de novo, a u zbylých 2 pacientů data nejsou dostupná). V současné době 
není k dispozici dostatek informací k rozhodnutí, zda duplikace na 1p36 může způsobit tento 
patologický fenotyp, nebo zda se v tomto případě jedná o jinou etiologickou příčinu. 
     Pro definitivní upřesnění nálezů a stanovení velikosti změny na chromozomu 1p36 (1,88Mb) a 
na chromozomu 12q24 (95kb) jsme využili techniku array-CGH a vysoce hustotní 
oligonukleotidové DNA čipy 1x244K (Agilent Technologies). Vzhledem k poměrně malé velikosti 
změny na 12q24 se až kombinací všech dostupných molekulárně-cytogenetických metod (v 
neposlední řadě pomocí array-CGH 1x244K) podařilo s jistotou určit obě pravděpodobná místa 
zlomu a vysvětlit doposud rozporná vyšetření MLPA, FISH a array-CGH 4x44K.  
     Podpořeno grantem MSM0021622415 z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká 
republika; Research Council of Norway, the Yggdrasil mobility programme (202752); a European 
Science Foundation (ESF) 'Frontiers of Functional Genomics' (3419). 



Souhrnné výsledky cytogenetického vyšetření tkáně z choriové biopsie na pracovišti Gennet 
Praha v letech 2006-2011  
 
Sehnalová J., Hodačová J., Trková M., Bečvářová V., Kulovaný E., Jenčíková N., Horáček J., 
Stejskal D. 
 
Gennet s.r.o., Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny; Praha  
 
     Dlouhodobou kultivaci materiálu z choriové biopsie v kombinaci s metodou PCR používáme k 
časné diagnostice chromosomových aberací a mozaik ve větší míře od roku 2006. Do července 
2011 jsme touto metodou vyšetřili 645 vzorků s nálezem 165 patologií, což představuje 25,6 %. 
Volná trisomie chromosomu 21 byla zachycena v 72 případech, trisomie chromosomu 18 v 35 
případech, trisomie chromosomu 13 v 11 případech, numerické aberace gonosomů ve 14 případech 
a strukturní balancované a nebalancované aberace v 27 případech. 
     Nejčastější indikací k vyšetření materiálu z choriové biopsie byl pozitivní výsledek 
kombinovaného screeningu v 1. trimestru. Kultivace materiálu byla úspěšná v 98,76 % případů. 
Kultivace buněk z choriové biopsie trvá nejčastěji 15 – 16 dnů.  
     Průměrný věk matky, u jejíhož plodu byla diagnostikována trisomie chromosomu 21, činil 34,8 
let, v případě trisomie chromosomu 18 to bylo 34,2 let a u trisomie chromosomu 13 byl průměrný 
věk matky 33,5 let. 
     V závěru uvádíme nález del(4)(q34.1-q34.3), která byla z materiálu choriové biopsie odhalena 
až dalším vyšetřením pomocí metody SNP array. 



Marker chromosomy a vzácné syndromy  
 
Čapková P.1, Godava M.1, Dobšáková Z.2, Chytilíková R.3, Hyjánek J.1 Adamová K.1, Šantavá A.1, 
Šantavý J.1 
 
1 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN Olomouc 
2 Cytogenetická laboratoř Brno  
3 Hematoonkologická klinika FN Olomouc 
 
     Marker chromosomy jsou strukturálně abnormální chromosomy, jejichž původ nelze 
identifikovat konvenčními cytogenetickými metodami. Jejich incidence je udávána přibližně 0,05 
% v populaci a přibližně u 0,118 % jedinců s mentální retardací či vývojovým opožděním.V 
přednášce popisujeme tři případy detekce marker chromosomů ve spojení s některými vzácnými 
syndromy. 
     Potocki-Lupski syndrom u dvouletého chlapce. Karyotyp: 47,XY,+mar.ish der(17)(D17Z1+, 
RAI1+)[35]/46,XY[52]dn. Mozaika nadbytečného marker chromosomu pokrývajícího 
17p10?17p12. 
     Turnerův syndrom u ženy(22). Karyotyp: 46,X,+ mar.ish der(X)(DXZ1)[27]/45,X(DXZ1-). 
Mozaika monosomie  X a marker chromosomu pocházejícího z X chromosomu. 
     Emanuel syndrom u dvouletého děvčátka:  
Karyotyp: 47,XX, + der(22)t(17;22)(q25;q11.2).ish (D14Z1/D22Z1+) mat. Parciální trisomie 
chromosomu 22 zděděná v důsledku 3:1 segregace translokovaných maternálních chromosomů. 
Karyotyp matky: 46,XX,t(17;22)(q25;q11.2).  



Nebalancované translokace X;autosom se vznikem derivovaného chromosomu X u žen a 
jejich vliv na fenotyp 
 
Vohradská P., Jaklová R., Hrubá M., Pomahačová R.1, Šubrt I. 
 
ÚLG LF UK a FN Plzeň, 1DK FN Plzeň 
 
     Nebalancované translokace mezi chromosomem X a autosomem se vznikem derivovaného 
chromosomu X jsou vzácné chromosomové aberace, které se ve fenotypu žen mohou projevit 
mentální retardací, faciální dysmorfií a jinými důsledky parciální trisomie zúčastněného autosomu, 
symptomy Turnerova syndromu a také expresí X-vázaného onemocnění. Charakter fenotypového 
postižení závisí na místech zlomů a druhu autosomu, postižení související s parciální trisomií 
autosomu je obvykle méně závažné než v případě parciální trisomie daného autosomu bez účasti 
chromosomu X v translokaci. Tento jev je důsledkem nenáhodné inaktivace derivovaného 
chromosomu X a následného rozšíření inaktivace i na geny v translokované části autosomu. 
Podmínkou rozšíření inaktivace je pravděpodobně přítomnost repetitivních sekvencí L1, LCR a 
dalších v místech zlomů a v translokované části autosomu. V našem příspěvku uvádíme dvě 
kazuistiky s výskytem nebalancované translokace X;autosom s rozsáhlou parciální monosomií 
krátkých, resp. dlouhých ramen chromosomu X a s parciální trisomií zúčastněného autosomu: 
46,X,der(X)t(X;10)(p11.23;q23.2)dn a 46,X,der(X)t(X;15)(q13;q14)dn. V obou případech se jedná 
o dívky se symptomy Turnerova syndromu s velmi mírnými znaky parciální trisomie autosomu, 
svědčící pro účinnou nenáhodnou inaktivaci derivovaného chromosomu X s rozšířením inaktivace i 
na geny v translokované části autosomu.  



Vývoj diagnostiky Wolf-Hirschhornova syndromu – 3 kazuistiky 
 
Vlčková Z., Pourová R., Vejvalková Š., Puchmajerová A., Vlčková M., Drábová J., Zmítková Z., 
Havlovicová M., Novotná D. 
 
OLC ÚBLG FN Motol, Praha 
 
     Chromozomové přestavby oblasti 4p jsou relativně časté a vzhledem k četnosti důležitých genů 
v této oblasti s sebou nesou i závažné klinické důsledky. Mezi nejznámější patří delece 4p16.3 - 
Wolf- Hirschhornův syndrom (WHS) s uváděnou incidencí1/50 000. Ve většině případů jde o 
prostou deleci, 15-20% případů představují nebalancované translokace. WHS je spojen s 
významnou poruchou pre i postnatálního růstu a se závažnou neurologickou symptomatologií 
(hypotonie, mentální retardace, epilepsie). Postižení mají typickou facies s mikrocefalií a 
hypertelorismem, kraniofaciální fenotyp připomíná řeckou helmu. Časté jsou orofaciální rozštěpy, 
dále vrozené srdeční vady a vady urogenitálního systému. Prezentujeme 3 kazuistiky ilustrující 
vývoj laboratorní diagnostiky WHS v posledních deseti letech. 
     Delece u prvního z našich pacientů byla diagnostikována až v 6,5 letech s rozvojem HRT 
technik pruhování, klasické G pruhování odchylku neodhalilo. 
     Další pacientka byl diagnostikována v 7,5 měsících věku, zároveň s karyotypizací proběhlo 

ověření nálezu metodou FISH. 
     U třetího případu rozvinuté techniky, včetně array CGH, dovolily diagnostiku WHS již 
prenatálně a odhalily i příčinu neobvyklého nálezu – nepřítomnosti intrauterinní růstové retardace.  
Současný rozvoj molekulárně-genetických technologií přináší nejen zpřesnění diagnostiky 
strukturálních chromozomálních aberací jako WHS v čím dál nižším věku, ale také zlepšení 
korelace genotyp-fenotyp při známém rozsahu chromozomální přestavby na úrovni jednotlivých 
genů. 
Podpořeno VZ FNM MZOFNM2005 a IGA NS9914-5. 



Satelity – věčné dilema cytogenetiků 
 
Mihalová R., Celbová L., Valeriánová M., Pexidrová M., Veselá K., Bečvářová V., Trková M., 
Janashia M. 
 
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 
Gennet, Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny, Praha 
 
     Krátká ramena akrocentrických chromosomů vykazují značnou populační variabilitu. Rozdílná 
může být velikost, barvitelnost i počet satelitů, délka stopek nebo morfologie vlastních krátkých 
ramen. Varianty typu ps+, pss, pstk+ a další jsou obvykle hodnoceny jako klinicky nevýznamné a 
nebývají dávány do souvislosti s patologickým fenotypovým obrazem.  
     Formou kazuistiky chceme demonstrovat dvouměsíční diagnostický proces vedoucí k upřesnění 
nálezu „podezřelých satelitů“ na chromosomu 13. Vyšetření karyotypu z choriových klků bylo 
indikováno pro pozitivní prvotrimestrální screening. Pro určení původu zjištěného nadpočetného 
materiálu na chromosomu 13 jsme provedli několik hybridizačních reakcí (FISH) s použitím 
různých lokus specifických sond a také vyšetření metodou multicolor FISH. Výsledky uvedených 
analýz prokázaly přítomnost nebalancované chromosomové aberace – parciální duplikace 5q. 
Definitivní upřesnění rozsahu nadpočetné oblasti 5q bylo provedeno metodou SNP array. Gravidita 
byla na žádost probandky ukončena. 
     Především v prenatální diagnostice stojí často cytogenetik před otázkou, zda se při neobvyklém 
vzhledu krátkých ramen akrocentrů jedná o neškodnou (většinou familiární) variantu nebo zda 
nález vyhodnotit jako suspektně patologický a dále vyšetřovat. Je zřejmé, že z hlediska prognózy je 
takové rozhodnutí klíčové. 



Automatic harvesting systém 
 
Vašák J 
 
KRD s.r.o., Praha 
 



Lokus 1q21.1 jako model rekurentních mikrodelecí a mikroduplikací 
 
Drábová J., Zmítková Z., Maříková T., Simandlová M., Vlčková Z., Krejčová V., Darebná L., 
Novotná D., Sedláček Z. 
 
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Praha - Motol 
 
     Oblast 1q21.1 má velmi komplexní strukturu, která obsahuje nejméně čtyři bloky segmentálních 
duplikací. Tyto bloky katalyzují vznik mikrodelecí a mikroduplikací této oblasti mechanismem 
nealelické homologní rekombinace a reprezentují čtyři rekurentní zlomová místa (BP1-BP4). 
Delece mezi BP2 a BP3 je zodpovědná za TAR syndrom (trombocytopénie a absence radia). My 
však prezentujeme dva pacienty s přestavbami mezi BP3 a BP4, které leží distálněji od oblasti TAR 
syndromu. 
     Pacient I byl vyšetřen pro mikrocefalii, ADHD a lehkou mentální retardaci. Metodou array CGH 
(CytoChip Constitutional, BlueGnome, Cambridge, UK) u něho byla diagnostikována mikrodelece 
v oblasti 1q21.1 o minimální velikosti 2 Mb mezi zlomovými místy BP3 a BP4. Metodou FISH byl 
nález ověřen a stejná delece byla nalezena též u podobně postižené matky probanda a jeho mladší 
sestry. Fenotypové projevy delece 1q21.1 jsou velmi variabilní jak v penetranci, tak i v expresivitě. 
Nejčastěji jsou u pacientů popisovány srdeční vady, mírná až střední mentální retardace, 
mikrocefalie, katarakty a neuropsychiatrická onemocnění. 
     Pacient II byl indikován k vyšetření metodou array CGH (CytoChip Oligo ISCA 8X60K, 
BlueGnome) pro makrocefalii, faciální stigmatizaci a střední mentální retardaci. Byla u něj 
diagnostikována mikroduplikace o minimální velikosti 2,3 Mb opět mezi BP3 a BP4. Stejný nález 
byl metodou FISH prokázán i u postiženého otce probanda. Projevy mikroduplikace 1q21.1 jsou 
rovněž velmi variabilní a nejčastěji zahrnují lehkou až střední mentální retardaci, poruchy 
autistického spektra a makrocefalii. 
     Fenotypová variabilita, neúplná penetrance a absence charakteristických syndromových znaků 
velmi komplikuje cílenou diagnostiku na základě fenotypu a genetickou konzultaci takto 
postižených rodin. Znakem s nejvyšší penetrancí je obvod hlavy (mikrocefalie u pacientů s 
mikrodelecí 1q21.1 a makrocefalie u pacientů s mikroduplikací 1q21.1). Kandidátním genem pro 
tento znak je HYDIN2. Jedná se o paralog genu HYDIN lokalizovaného na 16q22.2, jehož mutace 
způsobují autozomálně recesivní hydrocefalus.  



Chromozomální  mozaicismus u invazivních prenatálních vyšetření na našem pracovišti v 
letech 1998-2010 
 
Curtisová V., Čapková P., Dhaifalah I. 
 
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP v Olomouci 
 
     Cílem sdělení je prezentovat informace o výsledcích těhotenství u žen, u kterých bylo na našem 
pracovišti v letech 1998 a 2010 provedeno invazivní prenatální vyšetření s nálezem 
chromozomálního mozaicismu úrovně II a III. V uvedeném období bylo provedeno 4803 odběrů 
plodové vody a 643 odběrů choriových klků. Při odběru plodové vody byl mozaicismus úrovně II - 
III nalezen ve 26 případech (0,54%). 16 případů skončilo narozením normálního dítěte, ve 2 
případech narozením dítěte s vývojovou vadou, ve 4 případech došlo k umělému přerušení 
těhotenství, jednou ke spontánnímu abortu, u 3 případů se výsledek nepodařilo dohledat. Při odběru 
choriových klků byl mozaicismus úrovně II a III nalezen ve 24 případech (3,71%). 14 případů 
skončilo narozením normálního, dítěte, v 1 případě narozením dítěte s vývojovou vadou, v 5 
případech došlo k umělému přerušení těhotenství, ve 3 případech ke spontánnímu abortu, u jednoho 
případu se výsledek nepodařilo dohledat. Většina ukončených těhotenství byla u plodů u kterých 
byla přítomná aneuplodie spojená s možností postnatálního přežívání a USG markery vady.   



Vliv znečištěného ovzduší na biomarkery expozice a účinku 
 
Šrám R., Rössner P. Jr., Beskid O., Milcová A., Rössnerová A., Schmuczerová J., Solanský I., 
Švecová V., Topinka J., Uhlířová K. 
 
Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 
 
     V Programu Ostrava, projektu “Molekulárně-epidemiologická studie: vliv znečištěného ovzduší 
na lidský organismus” jsou využívány nejnovější metody genomiky pro hodnocení zdravotního 
rizika. Je analyzována zátěž studovaných skupin k-PAU (karcinogenním polycyklickým 
aromatickým uhlovodíkům) a VOC (volatilním organickým látkám), jak jsou zjišťovanými 
koncentracemi ovlivněny biomarkery expozice, účinku a vnímavosti, kterými lze prokázat závažné 
poškození genetického materiálu. Studie byla prováděna na skupině dobrovolníků, kterou tvořili 
pracovníci Krajského úřadu v Ostravě, městští strážníci z Karviné, městští strážníci z Havířova, 
městští strážníci z Prahy, v roce 2010 také dobrovolníci z Ostravy- RaB. Jako biomarkery expozice 
byly stanovovány PAU-DNA adukty, jako biomarkery účinku chromozomové aberace metodou 
FISH a genová exprese toxikologicky významných genů, jako biomarkery vnímavosti genetický 
polymorfismus vybraných genů. Bylo analyzováno oxidační poškození DNA, proteinů a lipidů, 
hladiny vitamínů A, C a E a metabolismus tuků. Výsledky prokazují, že zátěž karcinogenním PAU 
je na Ostravsku ve srovnání s Prahou několikanásobně vyšší. Např. při zimních odběrech v lednu-
únoru 2010 byla koncentrace B[a]P (benzo[a]pyrenu) u skupiny městských  strážníků z Karviné 
14.5 ng/m3, z Havířova 12.0  ng/m3, u dobrovolníků z Radvanic a Bartovic 9.3 ng/m3, u úředníků 
z Ostravy 17.2 ng/m3, u městských strážníků v Praze 2.8 ng/m3 . 
     Při použití biomarkerů expozice a účinku neodpovídají pozorované změny předpokládanému 
vztahu dávka-účinek. U dobrovolníků z Moravskoslezského kraje je zvýšena hladina DNA aduktů i 
genomová frekvence translokací ve srovnání s historickou nezatíženou kontrolou. Změny jsou však 
méně výrazné, než by odpovídalo zjišťovaným koncentraím B[a]P. Lze se proto domnívat, že 
určované hodnoty DNA aduktů i chromozomových aberací jsou výsledkem adaptivní odpovědi 
organismu, který je komplexní směsí znečištěného ovzduší dlouhodobě zatížen.  
Podpořeno granty MŽP ČR (SP/1b3/8/08) a MŠMT ČR (2B08005). 



Repetitivní DNA: odpad nebo poklad?  
 
Vítková M.  
 
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice a Biologické centrum AV ČR, 
Entomologický ústav, České Budějovice 
 
     Většina jaderné DNA eukaryotních organismů je tvořena nekódující DNA, zatímco geny 
zabírají jen nepatrnou část genomu. Většina této nekódující DNA se v genomu mnohokrát opakuje, 
proto je též nazývána repetitivní, a během evoluce si vynalezla mechanismy vlastní replikace. 
Protože pro buňku zdánlivě nemá žádný význam a replikuje se s využitím buněčné energie, byla 
nazvána sobeckou DNA. Avšak objevuje se stále více informací, že tato DNA hraje klíčovou roli v  
evoluci genomu (chromosomální přestavby, delece, duplikace), má strukturní funkce (centromery, 
telomery) a v neposlední řadě se podílí na zrodu nových genů. Na druhou stranu její vliv na osud 
jednotlivé buňky/organismu je téměř vždy negativní. Proto vznikla řada mechanismů, jak se šíření 
repetitivní DNA bránit. Některé z těchto mechanismů byly posléze buňkou adaptovány pro regulaci 
exprese vlastních genů. 
     Drtivá většina informací, které o repetitivní DNA máme, pocházejí z organismů s 
monocentrickými chromosomy. Naše skupina se proto zaměřuje na hledání a studium repetitivní 
DNA u motýlů, které mají holocentrické chromosomy a kde může být zastoupení, distribuce a role 
této složky genomu odlišná. 



Průmyslový melanismus motýlů: lokalizace genu carbonaria a mapování pohlavních 
chromosomů drsnokřídlece březového, Biston betularia 
 
Marec F.1,2, Dalíková M.1,2, Nguyen P.1,2, Van't Hof A. E.3, Saccheri I. J.3 
 
František Marec1,2, Martina Dalíková1,2, Petr Nguyen1,2, Arjen E. van’t Hof3, Ilik J. Saccheri3 
1 Laboratoř molekulární cytogenetiky, Entomologický ústav BC AV ČR, České Budějovice 
2 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 
3 Institute of Integrative Biology, University of Liverpool, Liverpool, UK 
 
     Průmyslový melanismus byl popsán v 19. století v Anglii, kdy se během průmyslové revoluce 
objevily u řady můr s kryptickým zbarvením, připomínajícím světlou kůru listnatých stromů, černé 
(melanické) formy, které lépe splynuly se silně znečištěným prostředím a byly tak méně nápadné 
pro ptačí predátory. Učebnicovým příkladem této rychlé evoluční odpovědi (selekce) na drastické 
změny životního prostředí se stala carbonaria, dominantí melanická mutace neznámého genu 
drsnokřídlece březového (Biston betularia), motýla z čeledi píďalkovitých (Geometridae). Teprve 
mapování genomu drsnokřídlece přineslo nové zásadní poznatky o genetické podstatě mutace 
carbonaria. Vazebné mapování s využitím molekulárních markerů ukázalo, že gen carbonaria leží v 
oblasti genomu odpovídající chromosomu 17 modelového druhu bource morušového (Bombyx 
mori). Pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s molekulárními sondami, připravenými z 
bakteriálních umělého chromosomu (BAC) genomové knihovny drsnokřídlece, jsme pak 
identifikovali homologní chromosom 17 drsnokřídlece a lokalizovali cca 200 kilobází DNA, ve 
které leží gen carbonaria. Tato oblast se shoduje s genomovou oblastí jiných motýlů, kde se 
současných studií vyskytují hlavní regulační geny vzoru křídel motýlů. V dalším výzkumu jsme se 
zaměřili na pohlavní chromosomy. Drsnokřídlec březový má 2n=62 holokinetických chromosomů a 
pohlavní chromosomy typu WZ/ZZ (samice/samec), typické pro většinu motýlů. Chromosom W je  
tvořen heterochromatinem s vysokým obsahem repetitivní DNA, což potvrdila FISH s BAC-
sondami selektovanými pomocí W-specifickým molekulárních markerů, která obarvila celý 
chromosom W. Naopak chromosom Z je tvořen euchromatinem, bohatým na geny. Genetická mapa 
chromosomu Z, sestavená vazebným mapování a lokalizací genů metodou BAC-FISH, odhalila 
vysoce zachovanou syntenii mezi pohlavně-vázanými geny drsnokřídlece a bource morušového. 
Naše výsledky jsou dalším důkazem evoluční stability genomů motýlů. 



Stres a mitochondriální dysfunkce jako faktory pro délku telomer a života 
 
Čapková Frydrychová R. 
 
Laboratoř molekulární cytogenetiky, Entomologický ústav BC AV ČR, České Budějovice 
 
     Telomery jsou nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotních chromosomů. U většiny 
organismů jsou telomery tvořeny krátkými repetitivními sekvencemi, např. u člověka je to 
sekvence TTAGGG. Vlivem nekompletní replikace se telomery po každém buněčném dělení 
zkracují. Toto zkracování je kompenzováno několika známými mechanismy. U člověka je ztráta 
telomerické DNA kompenzována činností speciální enzymu, tzv. telomerázy, která ke koncům 
chromosomů dodává telomerické repetice. Délka telomer se v průběhu života u většiny buněk 
zkracuje a je tak jedním z faktorů stárnutí. Telomerická délka je zkracována i vlivem oxidativního 
stresu, tj. působením volných kyslíkových radikálů, které mimo jiné vznikají jako produkty 
mitochondriálního systému OXPHOS. Telomeráza, kromě své telomerické funkce, působí také v 
mitochondriích, kde jejím působením dochází ke snižování oxidativního stresu. Vlivem telomerázy 
tedy dochází k protektivnímu účinku před oxidativním stresem jak u telomer, tak u mitochondriální 
DNA. Zvýšený oxidativní stres a akcelerace telomerického zkracování je u člověka pozorována při 
zvýšeném psychickém stresu. Vliv stresu na produkci kyslíkových radikálů a zkracování telomer je 
studováno na hmyzích modelových organismech. 



Detekce aneuploidií u prasat metodou CGH: od oocytů po blastocysty 
 
Horňák M.1, Ješeta M.1, Musilová P.1, Hulínská P.1, Pavlok A.2, Kubelka M.2, Motlík J.2, Anger 
M.1,2, Rubeš J.1 

 
1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno 
2 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchov 
 
     U lidí bylo prokázáno, že chromozomové abnormality jsou významnou příčinou mortality 
raných embryí, potratů a vrozených vývojových vad. Rovněž informace o frekvenci a  charakteru 
těchto poruch jsou detailně publikovány. Oproti tomu u hospodářských zvířat nebyly aneuploidie 
tak podrobně studovány a chybí přesný popis těchto poruch.  
     Naším cílem bylo implementovat metodu komparativní genomové hybridizace (CGH) 
umožňující detekci aneuploidií všech prasečích chromozomů. Metodě CGH předchází 
celogenomová amplifikace, takže je vyšetření aplikovatelné i na jednu buňku. Tímto způsobem 
jsme mohli úspěšně studovat chromozomové poruchy u prasečích oocytů, raných ale i vyšších 
stádií prasečích embryí.  
     Při vyšetřování prasečích oocytů jsme zaznamenali frekvenci aneuploidií přibližně 10%. Ve 
většině případů byla výsledná abnormalita potvrzena dovyšetřením prvního pólového tělíska (PB1), 
kde výsledná aneuploidie reflektovala nález v oocytu. Detailní analýzou aneuploidního páru oocyt-
PB1 jsme zjistili, že předčasná segregace sesterských chromatid převažovala nad nondisjunkcí 
celých chromozomů a byla tak hlavní příčinou vzniku chromozomových poruch v meióze. Dalším 
zajímavým zjištěním bylo, že jsme nedetekovali zvýšenou frekvenci aneuploidií u starých prasnic v 
porovnání s kontrolní skupinou mladých prasnic.  
     U raných embryí byla zaznamenána celková incidence aneuploidií 14% a u vyšších stádií-
blastocyst klesla frekvence chromozomových abnormalit na 5%. Rovněž charakter těchto poruch se 
lišil. U raných embryí jsme nacházeli i komplexní aneuploidie zahrnující větší počet chromozomů, 
ale tento typ poruchy nebyl detekován v blastocystách.   
Studie byla podpořena granty QH81068, GACR 523/09/074 a GAAV IAA501620801  



Rozpaky z chromosomové evoluce 
 
Rubeš J., Kubíčková S., Černohorská H., Musilová P 
 
Oddělení genetiky a reprodukce, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno 
 
     Karyotyp, tvořený kompletní sadou chromosomů somatických buněk, representuje nejvyšší 
úroveň organizace genomu. Karyotypy jednotlivých druhů vykazují velkou rozmanitost v počtu 
chromosomů a jejich morfologii. Od poloviny dvacátého století se savčí cytogenetika postupně 
stala důležitým nástrojem evolučních a taxonomických studií. Karyotypová evoluce může být 
popsána jako akumulace určitého souboru chromosomálních přestaveb ve specifické linii. 
Chromosomální přestavby jsou zdrojem genetické diversity nutné pro chromosomální evoluci. 
Přestavby u savců zahrnují translokace, inverse, delece a duplikace jakož i centromerický posun a 
vznik dodatečných (B) chromosomů. Přes různorodost karyotypů jednotlivých druhů savců 
sekvenování genomů odhalilo vysokou konzervovanost přepisovaných sekvencí a pořadí genů mezi 
organismy. U savců jsou tyto konzervované části DNA (syntenní bloky) často představovány 
celými chromosomy nebo rameny chromosomů, které mohou být sdíleny i vzdáleně příbuznými 
druhy. Rozdíly v počtu a morfologii chromosomů jsou způsobené různými kombinacemi seskupení 
těchto syntenních bloků. Při studiu karyotypových vztahů se využívá hybridizace fluorescenčně 
značených chromosom-specifických DNA sond určitého druhu na chromosomy sledovaného druhu. 
Tato metoda, známá jako mezidruhová fluorescenční in situ hybridizace (cross-species FISH) nebo 
ZOO-FISH, umožňuje odhalit homologní oblasti mezi druhy.  
     Přes metodické možnosti molekulární cytogenetiky zastává centrální záhadou chromosomové 
evoluce, proč některé čeledi (linie) prodělali rozsáhlou chromosomovou reorganizaci a jiné ne. Na 
příkladech námi studovaných druhů bude demonstrována, nikoliv však vysvětlena, tato záhada. 
 
 
 



Devět let života dítěte s nebalancovanou chromozomovou aberací aneb o potížích s genetickou 
prognostikou 
 
Všetička J.1, Wernerová V.2, Žmolíková J.2, Uvírová M.2 
 
1 Soukromá genetická ambulance, Ostrava 
2 CGB laboratoř, a.s., Ostrava 
 
     V roce 2002 byla na novorozeneckém oddělní nemocnice vyšetřena probandka Klára kvůli 
mnohočetným vrozeným vadám. Měla pravostranný rozštěp rtu, čelisti a patra, vrozenou srdeční 
vadu – ductus arteriosus persistens, foramen ovale apertum, pes equinovarus l.dx., pes adductus 
l.sin. Bylo provedeno vyšetření chromozómů a byla zjištěna aberace: 
46,XX,der(3),t(3;10)(p26;p11.2)mat – u matky byla zjištěna translokace balancovaná. Prognóza 
této aberace podle dostupných údajů byla velmi špatná, aberace byla provázena vysokou úmrtností 
a v případě delšího přežití těžkou mentální retardací. 
    Klára podstoupila v kojeneckém věku operaci rozštěpu rtu (později rozštěpu patra) a dále operaci 
vrozené srdeční vady. Equinovary se léčily konzervativně, po jednom roce byla provedena operace 
vpravo. Protože měla opakovaně záněty středního ucha, měla adenotomii a opakovaně 
Armstrongovu drenáž. Později byla prokázána oboustranná nedoslýchavost. Po celou dobu byla ve 
sledování neurologie, a když to bylo možné, intenzivně rehabilitovala. Kolem jednoho roku držela 
hlavičku, sledovala se zájmem okolí. Do 3 let nechtěla polykat pevnou stravu, vše se muselo 
mixovat.  
     Ve 4 letech se udržela v sedu, byla dobrá jemná motorika. Velký pokrok udělala po lázeňském 
pobytu. V dalším průběhu pokračoval vývoj hrubé motoriky, začala se stavět na dolní končetiny 
(byla zvažována operace pravého kolene, které při zátěži bylo v hyperextenzi – zatím 
neprovedena). Porucha sluchu byla potvrzena, Klárka se naučila svůj druh znakové řeči, pomocí 
které komunikuje s okolím. Matka začala pracovat, proto ji dává na týdenní pobyt do speciální 
školy. Při poslední kontrole v 9 letech samostatně chodí (i když jen kratší úseky), rehabilituje ke 
zlepšení stereotypu chůze (chodí o široké bázi). Má kratší pravou dolní končetinu, kompenzováno 
upravenou botou. Kardiologický nález je kompenzovaný, má jen kontroly. Je častěji nemocná, 
opakují se záněty středního ucha., chodí na alergologii a imunologii. Pevnou stravu se již naučila 
kousat, má ráda maso. Má ráda ostatní děti a také rychlou jízdu autem.  
     Rodiče se po krátkém trvání manželství rozvedli (otec byl gambler a o rodinu se nestaral), 
veškerou péči nese na svých bedrech matka. Ona a její rodina jsou věřící (její bratr je farář). Pracuje 
v charitě – čili má velmi špatné materiální podmínky. Přesto se jí s pomocí rodiny podařilo zvrátit u 
Klárky původně špatnou prognozu. 
 
 



Naše účast ve studii InFANetNaše účast ve studii InFanet 
 
Rychlíková R., Macků M., Grebeňová Scheinostová J., Myjavcová, Popelková, Zálešáková, 
Loucký J.  
 
Imalab s.r.o Zlín 
 
     Naše účast ve studii InFanet v délce trvání 2 roky spočívala v zasílání séra krve probandek, která  
jim byla odebrána v den invazivního zákroku ve spolupracující společností  Prediko. Hluboce 
zmražené sérum bylo zasíláno do USA ,do Brown University Providence profesoru Cannicovi k 
další identifikaci , zpracování a izolaci RNA. Následná detekce MSA probíhala přístrojem  Illumina 
(sponzoring  firma Sequenom), prováděná profesorem Denisem Lo. (Hong Kong). K celkovému  
porovnání výsledků jsme zasílali report s číselným kódem každé probandky, věkem , provedeným 
vyšetřením, materiálem a výsledkem vyšetření. Z konečného počtu námi zaslaných probandek 251 
byl Downův syndrom nalezen v 9 případech, 9 případů bylo ostatních cytogenetických nálezů. 
Studie se zúčastnilo 27 států ze 4 kontinentů a ukazuje budoucí  možnosti neinvazivního 
prenatálního detekování trizomií, zejména nejčastěji se vyskytující trizomie v populaci 
chromozomu 21, M.Downova syndromu. 
 
 



Odlišná klinická významnost u zděděné CNV (Copy Number Variation) - zkušenosti z 
analýzy 500 případů vyšetřených metodou SNP array 
 
Trková M., Bečvářová V., Hnyková L., Horáček J., Hlavová E, Krutílková V., Hejtmánková M., 
Rašková D., Křečková G., Čutka K., Baxová A., Zemánková E., Grečmalová D., Gregor V., Hynek 
M., Stejskal D. 
 
Cytogenetická laboratoř Gennet s.r.o.,Praha  
 
     Při rutinním používání celogenomového screeningu technologií SNP-array v postnatální i 
prenatální diagnostice jsou kromě jednoznačně patogenních CNV (mikrodelecí a mikroduplikací) a 
jednoznačně benigních CNV nalézány i abnormity nejasného klinického významu a LOH oblasti 
(oblasti ztráty heterozygosity). 
U 500 vyšetřených případů v letech 2010-2011 bylo detekováno celkem 1845 CNV všech kategorií 
(689 u prenatálních vyšetření plodové vody a choriových klků a 1156 u postnatálních vyšetření 
pacientů s PMR a/nebo stigmatisací):  
1)   27/689 (4%) klinicky relevantních CNV u prenatálních vyšetření a 64/1156 (6%) u 
postnatálních vyšetření  
2)   625/689 (91%) klinicky nevýznamných CNV a v databasích popsaných variant u prenatálních 
případů a 972/1156 (84%)  postnatálních případů;  
3)   23/689 (3%) CNV nejasného klinického významu u prenatálních a 60/1156 (5%) u 
postnatálních vyšetření 
4)   14/689 (2%) bloků ztráty heterozygosity >5Mb u prenatálních a 60/1156 (5%) u postnatálních 
vyšetření. 
     Třetí kategorie CNV nejasného významu zahrnovala i diagnosticky komplikovanou skupinu 
mikrodelecí a mikroduplikací přenesených od zdravého rodiče na potomka s abnormálními 
fenotypickými projevy. Pro každou takovou familiární CNV byly zvažovány a přešetřovány možné 
mechanismy, kterými může být variabilní projev nalezené CNV způsoben. Některé z familárních 
delecí (např. 15q11.2; 16p11.2), a mikroduplikací (např. 15q13.3; 22q11.2) byly nakonec uzavřeny 
jako klinicky významné. 
 
 



Možnosti vyšetření vývojových poruch plodu a predikce patologických stavů těhotenství v 1. 
trimestru těhotenství 
 
Šantavý J. 
 
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a LF UP Olomouc 
 
     Česká republika má dlouholetou tradici v plošném prenatálním těhotenském screeningu 
vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění. Z hlediska etického, ale i zdravotního a 
ekonomického je zde ze strany Světové zdravotnické organizace vyvíjen permanentní tlak na 
snižování výšky těhotenství v době vyšetření, což je dáno i rozvojem nových analytických technik. 
Navíc již v tomto období je podle posledních výzkumů možnost zachycení i dalších významných 
patologických stavů s vysokou morbiditou a následnou nákladnou zdravotnickou péčí, jako jsou 
předčasné porody, preeklampsie, gestační DM, intrauterinní růstové retardace či makrosomie a 
rozsáhlého spektra vrozených vývojových vad.  Z hlediska nákladovosti prakticky nedochází ke 
zvýšení, ale naopak je evidentní výrazné snížení výdajů vzhledem k následné morbiditě. 
 
 



Algoritmus vyšetření při diagnostice nitroděložní poruchy růstu plodu 
 
Šantavá A., Šantavý J. 
 
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a LF UP Olomouc 
 
     Fetální růst je komplexním procesem, na kterém se podílí genové faktory fetu, maternální 
nutrice, růstové faktory a hormony maternálního, fetálního a placentárního původu. Intrauterinní 
růstová retardace (označována rovněž jako „intrauterine growth restriction - IUGR“ ) je definována 
u těch plodů, jejichž hmotnost je pod 10 percentilem pro jejich gestační věk. IUGR postihuje 3-10 
% těhotenství, vede ke zvýšené perinatální mortalitě (tato je 4-8x vyšší) i morbiditě. 
Pathofyziologie IUGR zahrnuje primární fetální faktory, faktory maternální, placentární anomálie a 
kombinace všech tří faktorů. Chromozomální aberace, vrozené vývojové vady a genetické 
syndromy se vyskytují u 5-15 % plodů s IUGR. 
     Autoři uvádí etiologii symetrické a asymetrické IUGR a návrh vyšetření k objasnění její příčiny 
i prognosy postnatálního vývoje těchto dětí.  
 
 



Psychosociální aspekty prenatálních vyšetření 
 
Skutilová, V., Šenkeříková, M.  
 
Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové 
 
     Příspěvek se soustředí na psychosociální otázky prenatálních vyšetření. Pozitivní výsledky 
screeningových vyšetření a doporučení vyšetřeních dalších, zejména invazivních, představuje pro 
gravidní ženu stres. V této náročné situaci je ale třeba se racionálně rozhodnout. Příspěvek 
seznamuje s copingovými strategiemi, proměnnými, které ovlivňují rozhodovací proces. 
Identifikace těchto mechanismů umožní lepší pochopení těhotné, a tím plynulejší komunikaci. 
Shrnuje výsledky výzkumů, které se touto problematikou zabývaly. Toto téma se již pravidelně 
objevuje v zahraničních odborných publikacích, v české literatuře mu prozatím taková pozornost 
věnovaná není. V závěrečné části sdělení se budeme zabývat šetření, které proběhlo na naší 
ambulanci. 
 
 
 



OSCAR, one stop clinic for assessment of risk of fetal abnormalities: eight years experience of 
screening chromosomal abnormalities in the I. trimester of gravidity. 
 
Dhaifalah I.1, Hyjánek J.1, Sukupová M.2, Curtisová V.1, Šantavá A.1, Šantavý J.1, Adamik Z.2 
 
1 Institute medical genetic and fetal medicine, Palacky University Hospital, Olomouc.  
2 Fetal medicine center, Regional hospital, Tomáš Baťa , Zlin.  
 
     Objectives: We report our experience to screen trisomy 21 and other chromosomal abnormalities 
in the first trimester in so-called OSCAR clinic (One-Stop Clinic for Assessment of fetal Risk) as 
an effort in recent years has been intensified to develop early non-invasive methods for prenatal 
diagnosis  
     Design and setting: It is a retrospective study held at the Institute medical genetic and fetal 
medicine, Palacky University Hospital, Olomouc and the Regional hospital, Tomas Bata, Zlin.  
     Methods: Over 20 000 pregnant women have been screened by  maternal age as a back ground 
risk, fetal nuchal translucency, nasal bone as ultrasound markers well as maternal serum level of 
free ß-human chorionic gonadotropin (ß-hCG) and pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-
A) as a biochemical markers between 11 – 13+6 weeks pregnancy from January 2004 – December 
2010. The Fetal Medicine Foundation Guidelines and software were the methods and tools used for 
screening. Karyotyping by chorionic villous sampling or amniocentesis was offered to women with 
risks ? 1 in 300  
     Results: We reported 100% sensitivity for this method for a 3, 8 % false positive. 133 
chromosomal abnormalities where detected in which 62 were trisomy 21. This is the first results for 
a big group to be published for this screening method in the Czech Republic  
     Conclusion: In our experience first trimester screening for trisomy 21 and other aneuploidies as 
well as for many other congenital abnormalities has a high sensitivity with a low false positive rate 
and can be delivered in an efficient manner in a one-stop multidisciplinary clinic. 
 
 



Podíl prvotrimestrální diagnostiky na celkové prenatální diagnostice vrozených 
chromosomových aberací v České republice 
 
Gregor V., Šípek A., Horáček J. 
 
Fakultní Thomayerova nemocnice, oddělení lékařské genetiky, Praha 
 
     Úvod: V posledních letech se zvyšuje množství výkonů prenatální diagnostiky, a to jak v 
absolutních, tak v i relativních počtech. Zároveň se však mění spektrum používaných 
screeningových metod a díky tomu i metod prenatální diagnostiky, což vede u některých vad ke 
zvýšení efektivity a přesunu diagnostiky do prvního trimestru těhotenství. 
     Metodika: Retrospektivní analýza dat o úspěšnosti prenatální diagnostiky vybraných typů 
vrozených chromosomových aberací (VCA) v České republice. Byla provedena analýza incidencí 
vybraných diagnóz VCA vad prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v České republice v roce 
2010 a komparace s daty za období 1994 – 2009. 
     Výsledky: Nejčastěji prenatálně zachycovanými vadami jsou v České republice v současné době 
vrozené chromosomové aberace, z těch hlavně Downův syndrom. Od roku 1996 se zvyšuje 
incidence prenatálně diagnostikovaných a předčasně ukončených případů Downova syndromu na 
úkor případů zaznamenaných u narozených dětí. Nicméně celková incidence Downova syndromu 
se v posledních letech zvyšuje, což je dána z největší částí nepříznivou demografickou situací – 
stoupajícím věkem rodiček. 
     Závěr: V roce 1992 byl u diagnostikovaných případů DS důvodem k provedení invazivní 
prenatální diagnostiky v 70 % vyšší věk těhotné ženy, nyní je to v 70 % pro pozitivní screening. V 
10 % je stále indikací pouze vyšší věk těhotné, asi v 15 % patologický UZ (vysoké NT, 
minormarkery, jasné VV – např. VSV) a v 5 % jiné důvody (rodinná anamnéza, psychologické 
důvody…). V prvních dvou letech sledovaného období (1994 - 1995) se procento sekundární 
prevence Downova syndromu pohybovalo pod 40 %. Průměrné procento bylo více 63 % za celé 
sledované období a v letech 2006 – 2010 se toto procento zvýšilo přes 80 %. Stoupající záchyt 
Downova syndromu je způsoben kvalitativní změnou indikačního kritéria (větší využití screeningu 
I. trimestru) a kvantitativního poklesu celkově provedené invazivní prenatální diagnostiky při 
stoupajícím podílu metody odběru choriových klků. Díky dostupnosti nových screeningových testů 
a využitím jiných možností invazivní prenatální diagnostiky se jednak zvyšuje efektivita prenatální 
diagnostiky (prenatální záchyt), jednak se významně snižuje týden těhotenství při diagnostice 
vrozené vady. To je významně patrné v prenatální diagnostice i ostatních chromosomových 
odchylek.  
 
 



CVS jako standardní metoda stanovení karyotypu plodu v I.trimestru 
 
Riegelová L., Lonský P.,Gregor V., Vilímová Š., Šípek A., Břešťák M. 
 
Fakultní Thomayerova nemocnice, oddělení lékařské genetiky, Praha  
Genetická laboratoř Sanatoria Pronatal, Screeningové centrum Praha 
 
     Současný trend v prenatální ultrazvukové diagnostice a ve screeningu chromozomálně 
podmíněných vrozených vad je přesun těžiště do I.trimestru. Logicky i následná invazivní 
diagnostika sleduje tento trend. Invazivní metodou první volby při pozitivním screeningu v 
I.trimestru je biopsie choria (CVS). Většina CVS ke stanovení karyotypu plodu je také indikována 
na základě vysokého rizika výskytu aneuploidie, vypočteného kontingenčním testem. 
     V naší genetické laboratoři provádíme dlouhodobou kultivaci choriových klků v kultivačních 
lahvičkách. Množství materiálu odebraného při biopsii choria se průměrně pohybuje kolem 16 mg. 
Minimální množství materiálu vhodné ke kultivaci jsou již 3mg. Kultivace trvá přibližně 10 dní a 
výsledný karyotyp plodu je k dispozici za 2-3 týdny po odběru. V případě genetické indikace 
zajišťuje naše laboratoř i vyšetření metodou qfPCR, při které zjišťujeme výskyt nejčastějších 
aneuploidií chromozomů 13,18,21,X a Y. 
     V období 3/2006-7/2011 jsme v naší laboratoři vyšetřili celkem 501 vzorků biopsie choria. Ve 
sledovaném období jsme zachytili 10% patologických karyotypů a z těchto aneuploidií tvořil 
záchyt trizomie chromozomu 21 49%.  Naše zkušenosti ukazují, že vyšetření karyotypu plodu z 
choriové biopsie vede ke srovnatelným výsledkům se vzorky plodových vod. Kvalita 
cytogenetických preparátů byla u CVS v 85% případů ? 400 bphs, u vzorků amniocentéz se tato 
kvalita preparátů pohybovala v 99% případů. 
     Mimo zmiňované aneuploidie je důležitý i časný záchyt balancovaných a nebalancovaných 
chromozomálních aberací. Záchyt balancovaných translokací je v naší laboratoři 1,5% a 
nebalancovaných  translokací 0,4%. Spojení prvotrimestrálního kontingenčního testu s následným 
vyšetřením vzorku trofoblastu vedlo na našem pracovišti ke zvýšenému záchytu aneuploidií v 
prvním trimestru gravidity. Vyšetření karyotypu ze vzorků CVS je sice spojeno se záchytem 1,6 % 
mozaicismu, toto riziko je však zanedbatelné. Výsledek lze ověřit metodou FISH nebo případným 
odběrem plodové vody či pupečníkové krve. Setkali jsme se i s maternální kontaminací, a to u 1% 
vzorků CVS. Opět je možné potvrdit mateřskou linii buněk ve vzorku metodou FISH či qfPCR. S 
neúspěšnou kultivací jsme se setkali v uvedeném období v 1% případů, z nichž většina se objevila 
při zavádění metody kultivace. 
     Dlouhodobá kultivace choriových klků v kombinaci s qfPCR umožňuje získat informaci o 
chromozomální výbavě plodu o několik týdnů dříve než je tomu v případě klasické amniocentézy. 
 
 



Časný záchyt chromozomálních aberací v prenatální diagnostice  
 
Lošan P., Hasch M., Plevák P., Štenglová D.,  Planetová S. 
 
Genetika Plzeň s.r.o., Plzeň 
 
     V naší presentaci sdělujeme  naše zkušenosti  s odběrem, kultivací i hodnocením 
chromozomálních aberací ve vzorcích choriových klků. Hlavně sledujeme časový posun vyšetření k 
časnějším týdnům gravidity. Chceme ukázat organizaci I. trimestrálního skríningu na našem 
pracovišti Genetika Plzeň, s.r.o. Vybrali jsme několik kazuistik, které demonstrují uvedenou 
problematiku. 
 
 
 
 



Novorozenecký screening cystické fibrózy v Čechách – srovnání protokolů IRT/DNA/IRT 
versus IRT/PAP 
 
Krulišová V.1, Balaščaková M.1, Skalická V.2, Piskáčková T.1, Holubová A.1, Štambergová A.1, 
Dvořáková L.1, Křenková P.1, Zemková D.2, Kračmar P.3, Vávrová V.2, Macek M. jr.1, Votava F. 3 

 
1 Ústav biologie a lékařské genetiky, Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha  
2 Pediatrická klinika, Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha   
3 Klinika dětí a dorostu, Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta a FN Královské Vinohrady, Praha 
 
     Úvod: Dlouhodobé studie opakovaně prokázaly lepší prognózu pacientů s cystickou fibrózou 
(CF), u nichž je diagnóza CF stanovena do 2 měsíců věku života, a poukazují tak na důležitost 
fungujícího novorozeneckého screeningu CF (NSCF). 
     Cíl: Cílem tohoto projektu bylo porovnání efektivity nejčastějších strategií používaných v 
NSCF: Současného celoplošného protokolu IRT/DNA/IRT s alternativními paralelně probíhajícími 
IRT/PAP protokoly (IRT – imunoreaktivní trypsinogen, PAP – pancreatitis-associated protein). 
     Materiál a metody: V rámci NSCF v období od 8/2009 do  1/2011 bylo vyšetřeno IRT ze suché 
krevní kapky u 106 522 novorozenců. U novorozenců s hodnotami IRT ? 65 ng/ml (99. percentil) 
bylo provedeno molekulárně genetické (MG) vyšetření nejčastějších 32 nebo 50  mutací genu 
CFTR - protokol IRT/DNA/IRT. Novorozenci s nalezenou 1 a/nebo 2 mutacemi byli odeslání na 
potní test (PT) k vyloučení či potvrzení diagnózy CF. U novorozenců s nálezem extrémně vysokého 
IRT (>200 ng/ml) a negativním MG vyšetřením bylo provedeno stanovení IRT z druhého odběru - 
suché kapky. Při přetrvávajících zvýšených hodnotách IRT byl  indikován PT. 
     Paralelně s IRT/DNA/IRT protokolem probíhal IRT/PAP/PT protokol. Koncentrace PAPu ze 
stejné krevní skvny byla zjišťována v případě, že IRT v předchozím kroku bylo ? 50 ng/ml (98. 
percentil). Novorozenci s IRT v rozmezí 50 až 99.9 a PAP ? 1.8 NEBO s IRT ? 100 a PAP ? 1.0 
(vše ng/ml) byli odesláni k PT. Děti splňující výše zmíněná  kritéria byly zároveň vyšetřeny MG na 
přítomnost nejčastějších mutací v genu CFTR. K PT byly indikovány pouze děti s 1 a/nebo 2 
mutacemi – IRT/PAP/DNA protokol. 
     Výsledky: V našem souboru bylo za pomoci všech výše zmíněných schémat NSCF 
identifikováno celkem 21 pacientů s CF. 19 pacientů bylo diagnostikováno díky IRT/DNA/IRT 
protokolu, 16 pomocí IRT/PAP/PT protokolu a 15 pomocí IRT/PAP/DNA protokolu. 
     Závěr: Naše dosavadní výsledky ukazují, že protokol IRT/DNA/IRT je úspěšnější v záchytu 
novorozenců s CF. 
Podpořeno IGA MZ 2008 9986-3, MZ0FNM 2005 
 
 



Od genotypu k fenotypu aneb inverzní genetická diagnostika 
 
Maříková T.1, Drábová J.1, Zmítková Z.1, Hančárová M.1, Novotná D.1, Vlčková M.1, Lébl J.2, 
Zumrová A.3, Sedláček Z.1 
 
1 Ústav biologie a lékařské genetiky, 2 LF UK a FNM, Praha  
2 Klinika dětské neurologie, 2 LF UK a FNM, Praha 
3 Pediatrická klinika, 2 LF UK a FNM, Praha  
 
     Diagnostika pacientů s mnohočetnou symptomatologií spočívala dosud ve snaze o syndromové 
zařazení. Úspěšnost tohoto úsilí bývá i u nejzkušenějších klinických genetiků uváděna jako 30%. 
Diagnostický proces od analýzy fenotypu k určení genotypu lze přirovnat k cyklu suspekce – 
diagnóza (pravděpodobnost nejvýše 30%) či suspekce - omyl (pravděpodobnost nejméně 70%). S 
rozvojem nových metod molekulární genetiky a cytogenetiky se tento diagnostický proces otočil. 
Odhalením změny v genomické DNA a analýzou genů v této kritické oblasti se vyskytujících se 
následně dle fenotypu pacienta určuje, který z těchto genů je nejpravděpodobněji kauzální. 
V příspěvku jsou uvedeny dvě kazuistiky demonstrující tento diagnostický proces. 
     U prvního pacienta se stigmatizací, poruchou růstu a lehkou mentální retardací byla po narození 
detekována komplexní chromozomální aberace (CCR) zahrnující chromozomy 1, 6, 14 a 18, u 
pacienta bylo detekováno celkem 7 zlomových míst. Chromozomální aberace se metodami G 
bandingu a FISH jevila jako balancovaná. Použitím metod oligonucleotide array CGH (CytoChip 
ISCA 4x44K, BlueGnome, Cambridge, UK) a high-resolution SNP array (HumanCytoSNP-12, 
Illumina, San Diego,USA)  byly až ve věku 17 let odhaleny dvě kryptické delece, v každé byl 
vytipován jeden gen, který by mohl být za genotyp pacienta zodpovědný. 
     Druhý pacient má mikrocefalii, lehkou mentální retardaci, atopický ekzém a vrozenou 
vývojovou vadu ruky. Dysmorfické příznaky nebyly pro syndromové zařazení dostačující. 
Vyšetřením metodou oligonucleotide array CGH (CytoChip ISCA 4x44K, BlueGnome, 
Cambridge, UK) byla u probanda detekován kryptická delece v oblasti 2p24 zasahující kauzální 
gen Feingoldova syndromu MYCN." 
Supported by CHERISH (EC FP7 223692), MZOFNM2005  
 
 



Spolupráce všech úseků genetického pracoviště v diagnostice vzácných onemocnění 
 
Gaillyová R., Šoukalová J. , Michenková A., Valášková I., Zrůstová J., Bittnerová A., Zrnová E., 
Vranová V., Kuglík P., Filková H., Slámová I., Peťovská P., Pavelka Z., Štěrba J. 
 
Oddělení lékařské genetiky FN Brno 
 
     Oddělení lékařské genetiky FN Brno je budováno jako komplexní pracoviště klinické genetiky 
od roku 1973. Interdisciplinární spolupráce s klinickými pracovišti FN Brno a úzká komunikace 
mezi pracovníky jednotlivých úseků  OLG umožňuje komplexní diagnostiku i v případě velmi 
komplikovaných a vzácných diagnóz. 
     Širokou spolupráci mezioborovou i mezi úseky OLG demonstrujeme na kasuistice pacientky 
narozené v roce 1992, od které byl v roce 2007 odeslán na OLG materiál k vyšetření získaných 
chromosomových aberací před nasazením chemoterapie pro dg. C72.0. Náhodným nálezem bylo 
suspektní zjištění mozaiky 46,X,+marker. V rodině bylo doporučeno genetické poradenství, 
stanovení karyotypu a následně další vyšetření molekulárně cytogenetická a molekulárně 
genetická.V rodině byl potvrzen opakovaný výskyt mutace [F508del] v genu CFTR, opakovaný 
výskyt mutace p.[M39-Q121del]v genu pro NF2, analyzován byl polymorfismus P/R v kodonu 72 
genu p53, zjištěna ztráta genetického materiálu: X a pravděpodobná varianta normy v podobě 
nadbytečného materiálu v oblasti 14q11.2.-q12, zjištěno 22% mitóz s markerem obsahujícím dvě 
oblasti SRY a prokázána přítomnost derivovaného Y chromosomu s delecí terminální části 
minimálně od Yq11.22. 
 
 



Syndrom PLOVOUCÍHO PŘÍSTAVU aneb FLOATING HARBOR- 2 kasuistiky 
 
Simandlová M., Malíková M., Drábová J., Zmítková Z., Novotná D., Koudová M., Havlovicová M. 
 
ÚBLG FN Motol, Praha 
 
     Floating Harbor Syndrome je vzácný genetický syndrom, který se jmenuje podle prvních 2 
publikovaných případů , které byly zachyceny  v  Boston Floating Hospital a Harbor General 
Hospital v Kalifornii 
     Floating-Harbor syndrom je charakterizován obličejovou dysmorfií, malým vzrůstem s 
opožděním kostního věku a zpožděním expresivní jazykové složky. V literatuře bylo dosud 
popsáno kolem 50 případů. Specifickými rysy obličeje jsou: trojúhelníkovitý tvar, velký 
bambulovitý nos, široký kořen nosu, široká columella, hluboko posazené oči s dlouhými řasami, 
široká ústa s tenkými rty a krátké hladké philtrum..Postava je obvykle pod 3. percentilem, může ale 
dosáhnout až - 6 SD pod průměr. Vždy je přítomno zpoždění kostního věku. Mezi další poruchy 
patří: celiakie, intelektuální deficit, zubní anomálie, krátký krk a klinodaktylie 5. prstu. 
Diferenciální diagnóza zahrnuje Rubinstein-Taybi syndrom a monozomii 22q11 Léčba je pouze 
symptomatická, i když přínosná u některých pacientů může být léčba růstovým hormonem. 
Obličejová dysmorfie se stává v dospělosti méně patrnou.I přes přítomnost malého vzrůstu a možný 
intelektuální deficit, jsou obecně pacienti v dobrém zdravotním stavu a mají dobrou kvalitu života. 
Etiologie syndromu není známa, většina případů se zdá být sporadických, ale jsou známy i 
ojedinělé případy s autosomálně dominantní dědičností. 
     Presentujeme 2 případy pacientů s tímto syndromem, u obou dětí nyní probíhá. vyš. oligoarray 
CGH.  
 
 



Myslíme vždy včas na diagnózu Currarino syndrom? (kazuistika) 
 
Malíková M.1, Pourová R.1, Simandlová M.1, Vlčková M.1, Puchmajerová A.1, Vejvalková Š.1, 
Novotná D.1, Vlčková Z.1, Chudoba D.1, Křepelová A.1, Škába R.2, Rousková B.2, Holub M.3, 
Švarcová K.4, Paroulková L.4, Přívorová R.5, Adla T.5, Havlovicová M.1 
 
1 ÚBLG FNM a LF 2 UK Praha 
2 KDCH FNM 
3 Klinika dětské neurochirurgie FNM 
4 Dermatovenerologická  klinika FNM 
5 KZM FNM 
 
     Currarino syndrom (Currarino trias) je definován jako kombinace triády vrozených vad: 
parciální sakrální ageneze, presakrální masa (přední meningokéla nebo nádor teratom/hamartom) a 
anální atrézie. Přítomny mohou být rovněž vady ledvin (35 %), gynekologické vady (19 %), 
Hirschsprungova aganglionóza aj. 
     Svůj název dostal syndrom podle amerického radiologa Quido Currarina, který jej popsal v roce 
1981. Dědičnost syndromu je autozomálně dominantní s různou penetrancí i variabilitou příznaků 
inter- i intrafamiliárně. U 70 % případů se jedná o familiární výskyt syndromu, 30 % případů je 
sporadických. Většina pacientů s familiárním výskytem afekce má kauzální mutaci v HLXB9 genu. 
U pacientů se sporadickým výskytem mutace zpravidla nalezena není. Předpokládá se proto 
genetická heterogenita a somatický mozaicismus. U několika pacientů byla metodou FISH zjištěna 
delece v oblasti 7q36. 
     Klinické příznaky syndromu jsou velmi variabilní a mohou se projevit v různém věku. Uvádí se, 
že 39 % pacientů má těžký průběh onemocnění, 29 % má klinické obtíže, 28 % má změny na RTG, 
4 % jsou klinicky zcela asymptomatičtí. 
     V naší kazuistice prezentujeme rodinu s asymptomatickým výskytem Currarino syndromu ve 
třech generacích. Proband byl doporučen ke genetickému vyšetření v půl roce věku pro 
kongenitální lymfedém pravé DK. Dle zhodnocení genealogických dat vzniklo podezření na AD 
afekci. U matky i maternální babičky zjištěna VVV dělohy (uterus duplex), bratr matky zemřel v 
kojeneckém věku po střevní operaci. 
     Molekulární vyšetření prokázalo u probanda i u jeho matky nosičství mutace 
NM_005515:c.340delC (p.His114ThrfsX108) v exonu 1 genu HLXB9 (MNX1). Naším případem 
chceme prezentovat úskalí diagnostiky tohoto syndromu.   
Podpořeno MZ0FNM2005/6508 a CHERISH. 
 
 



Případ subtelomerické translokace X;13 
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     Proband s drobnou nespecifickou faciální stigmatizací, PMR, mikrocefalií, klinefelterovským 
habitem, u kterého byl G- pruhováním a FISH (CEP X/Y) detekován fyziologický karyotyp, byl 
indikován k dalšímu vyšetření: vyloučení Nijmegen breacage sy a FRAXA - s negativním nálezem. 
Při molekulárně- cytogenetickém vyšetření subtelomerických přestaveb byla nalezena delece v 
subtelomerické oblasti chromosomu 13q a trisomie v subtelomerické oblasti chromosomů X/Y. 
(pseudoautosomální oblast PAR1). Byl vyšetřen karyotyp a subtelomerické přestavby také u rodičů 
probanda. U matky byla nalezena reciproká translokace mezi subtelomerickými oblastmi p ramene 
chromosomu X a q ramene chromosomu 13, což prokázalo, že nadbytečný materiál u probanda 
pochází z gonosomu X. 
     Byla provedena array CGH, s jejíž pomocí byla upřesněna velikost postižené oblasti a to, které 
geny se nacházejí v deletovaném resp.duplikovaném segmentu.  
 
 



Mortalita dětí narozených s vrozenou vadou v průběhu prvního roku života 
 
Šípek A., Gregor V., Šípek A. Jr., Horáček J., Langhammer P. 
 
Sanatorium PRONATAL, Praha  
 
     Úvod: Kongenitální anomálie či vrozené vady jsou termíny, kterých se užívá k označení 
vývojových poruch, které jsou přítomny již při narození. Intenzita výskytu vrozených vad je 
považována za jeden ze základních kvalitativních ukazatelů populačních i medicínských. Sledují se 
nejen incidence vrozených vad jako celku, ale i podle jednotlivých diagnóz, podle podílu prenatálně 
diagnostikovaných případů vrozené vady a podle přežívání dětí narozených s vrozenou vadou. 
     Metodika: Retrospektivní analýza úmrtností dětí narozených s vybranými vrozenými vadami v 
České republice. Analyzovali jsme dostupná data z Národního registru vrozených vad  (NRVV). 
Zpracovali jsme míry úmrtnosti dětí narozených s vybranými vrozenými vadami v jednotlivých 
obdobích prvního roku jejich života a analyzovali jsme i další související faktory (gestační týden 
při narození, diagnózy přidružených vrozených vad, možná souvislost s chromosomálními 
syndromy, novorozenecké komplikace). 
     Výsledky: Vrozené vady stále tvoří významný podíl morbidity a mortality v průběhu prvního 
roku života. Přežívání dětí narozených s vrozenou vadou je dáno především charakterem vrozené 
vady - letální vrozené vady (anencefalie, oboustranná agenze ledvin), vrozené vady s nejistou 
prognózou a vrozené vady operabilní s dobrou prognózou. Nedonošenost a současný výskyt dalších 
vrozených vad však u postižených novorozenců prodlužují délku hospitalizace, umělé plicní 
ventilace (UPV), totální parenterální výživy a zvyšují rizika dalších komplikací, především 
infekčních. Tím zhoršují prognózu dětí narozených s vrozenými vadami.  
     Závěr: Další zlepšení prenatální diagnostiky ve smyslu včasnějšího odhalení především 
závažných typů s přítomností přidružených vrozených vad by mohlo vést ke snížení výskytu 
komplikovaných případů vrozených vad u narozených dětí. Významnou možností ke zlepšení 
přežívání dětí je další rozvoj chirurgických postupů a specializované neonatální a kojenecké 
intenzivní péče. Šance přežití u dítěte narozeného s vrozenou vadou je pro rodiče velmi podstatnou 
a důležitou informací. Neméně důležitou je však takováto informace i pro budoucí rodiče v 
okamžiku rozhodování o dalším osudu těhotenství v době, kdy byla u jejich ještě nenarozeného 
dítěte diagnostikována operabilní vrozená vada. Další velmi podstatnou informací je možnost 
prenatálně vyloučit jiné přidružené vrozené vady. Definitivní rozhodnutí o dalším postupu však 
zůstává na rozhodnutí budoucí matky. 
 
 



Inter- and intra-familial phenotypic variability in Czech patients with 16p11.2 microdeletion 
syndrome 
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     Developments in molecular technologies have brought new insights into the aetiology of many 
conditions. Array CGH or SNP array screening of cohorts of patients with mental retardation, 
autism and multiple congenital anomalies has led to the identification of several new microdeletion 
and microduplication syndromes, including the recurrent copy number variant at 16p11.2. 
Microdeletions of this region are associated with variable clinical outcome, and their phenotypic 
spectrum ranges from mental retardation and/or multiple congenital anomalies, autism and speech 
problems, to a normal phenotype. Though some patients show facial resemblance and a tendency to 
obesity, there has been no evidence of a clear recognizable phenotype yet. 
     We present 5 cases from 4 unrelated families with the 16p11.2 deletion and distinct phenotypes. 
Two brothers from Family 1 were obese and macrocephalic. The older brother exhibited moderate 
mental retardation and severe language impairment. The younger brother suffered from mild mental 
retardation, atypical epilepsy, temper variations and learning impairment. Both shared specific 
facial features which were more pronounced in the older brother (facial hypomimia and low set 
dysplastic ears). A girl from Family 2 suffered from mild mental retardation and idiopathic 
epilepsy. Her weight was on the 95th centile and her head circumference on the 90th centile. She 
had mild dysmorphic features (deep set eyes, depressed nasal bridge, anteverted nares, thin upper 
lip and posteriorly rotated ears). The patient from Family 3 was a boy with speech delay, moderate 
mental retardation, negativism, hyperactivity, facial dysmorphy (prominent forehead, small chin, 
low set ears, bulbous nose, and large teeth) and hemangiomas on the forehead and back. His weight 
was on the 75th centile. The boy from Family 4 had speech delay, dysphasia, dysarthria, moderate 
mental retardation, facial dysmorphy (high forehead, facial asymmetry), syndactyly, pubertas 
praecox and a cardiac defect. He was obese; his height was on the 10th centile while the weight was 
on the 97th centile. 
     In all 4 families the deletion was inherited from a seemingly normal or much less affected 
parent. In Family 1 the patients inherited the deletion from their phenotypically normal father. In 
Family 2 the deletion was inherited from the mother who presented a similar phenotype and a 
subnormal cognitive profile. In Family 3 the deletion was present in the mother who also suffered 
from hemangioma. In Family 4 the deletion was inherited from the father who suffered from 
seizures. 
     Our data clearly show the phenotypic variability in the 16p11.2 microdeletion cases. We also 
discuss the possibility of the "second hit" effect as some of the patients carry different combinations 
of additional copy number variants. 
Supported by MZOFNM2005 and CHERISH (EC FP7 223692). 
 
 



Monogenní  hypercholesterolémie v dětském a adolescentním věku z pohledu klinického 
genetika 
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     Ateroskleróza je jednou z nejčastějších příčin ischemické nemoci cév srdce, mozku a dolních 
končetin. K rozvoji aterosklerózy významnou měrou přispívají dyslipidémie. Tyto poruchy 
metabolismu tuku a cholesterolu mají jasně prokazatelnou genetickou podstatu. Dyslipidémie patří 
mezi nejčastější vrozené metabolické poruchy v dětství. 
     Celkový soubor pacientů vyšetřený v Dětské lipidové poradně našeho pracoviště za posledních 
12 let (do konce roku 2010) představuje 410 probandů. Sledovaný soubor je tvořený 74 probandy. 
Zaměřujeme se zejména na probandy s monogenně podmíněnou hyperlipidémií, kterou je 
familiární hypercholesterolémie (FH) a familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB). Ve 
sledovaném období bylo dispenzarizováno 33 dětí a mladistvých s FH a 13 dětí s FDB, ostatní 
vyšetření jsou rodinní příslušníci. 
     Naprostá většina případů FDB je zapříčiněna majoritní mutací (p.Arg3500Gln) v genu pro 
ApoB100. Naproti tomu v genu pro LDL receptor, který se nachází na krátkém raménku 19. 
chromozómu a má velikosti 45 kb,je známo přes 1000 mutací. Nejčastější mutace v ČR se 
vyskytují ve 12. a 5. exonu genu. Největší počet mutací se nachází ve 4. exonu. 
     U 62% ze 74 pacientů s fenotypem familiární hypercholesterolémie (FH)/ familiární defekt 
apolipoproteinu B-100 (FDB), indikovaných k DNA diagnostice, byla zachycena kauzální mutace 
genu pro LDL receptor (LDLR) nebo genu pro ApoB100. Mutace genu LDLR jsou většinou 
rodinně specifické. Záchyt na jednu rodinu průměrně činí 2,5 pacienta u FH a 2,6 pacienta u FDB. 
Tyto výsledky překračují celostátní průměr. 
 
 



Klinická genetika a etiopatogeneza syndromu bazocelulárního névu ( 25 let sledování u 12 
rodin  
 
Kuklík M., Schütz P., Ramba J., Polachová H., Šoupalíková- Barnová I., Zemková D., Gory P., 
Křepelová A.  
 
Genetické pracoviště 1. a 3. LF UK, Praha  
 
     Introduction: BCNS has been described by Gorlin and Goltz in 1960. BCNS is an autosomal 
dominant malignancy associated diseases characterized many symptoms and signs: multiple basal 
cell carcinoma of the skin, jaw keratocysts, skeletal and other malformations. In the past were 
reported the location of the gene for BCNS to chromosome 9q . Linkage was obtained for D9S12 
and D9S53. Heredity: BCNS to be caused by mutation in the so-called patched gene 1 found on 
chromosome arm 9q33. BCNS shows complete penetrance with variable expresivity. The 
incidence: The approximate common prevalence is reported to be 1 case per 50 000 – 164 000 
persons. Clinical picture: BCNS is present at birth and most common manifests itself with either 
basal cell carcinomas (BCCs) or odontogenic keratocysts. Findings develop more commonly with 
increasing age (jaw cysts, BCCs, calcification of the falx cerebri, ovarian fibromas and radiological 
abnormalities). Oncogenetics: BCNS has been known to coincide with other neoplasm. Genealogy: 
We described 12 families with BCNS, together 24 afflicted examinated persons. The most (9/12) 
two indicates autosomal dominant genetic transmission through two (5/12) ) or three generations 
(4/12). The minority of families (3/12) are presented as fresh mutations. Conclusions: 50 % of our 
patients have the first symptomatology in the orofacial area. The main symptom is the occurence of 
multiple BCCs (100 %). Major symptoms include recurrent jaw keratocysts (the presence at 91,6 
%, the recurrence after surgery 50 %). We mentioned some of an increased incidence of 
malignancies. We described the first case of coincidence adenoma of parathyreoid gland. 
 
 



Současnost a budoucnost  cytogenetiky v diagnostice a studiu patogeneze hematologických 
malignit: Bude cytogenetika nahrazena metodou celogenomového sekvenování? 
 
Jarošová M., Holzerová M., Nedomová R., Mičková P., Hanzlíková J., Kropáčková J., Prokopová 
I., Papajík T., Indrák K. 
 
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc 
 
     Historie lidské nádorové cytogenetiky začala objevem specifické chromosomové změny, Ph 
chromosomu, u hematologického nádorového onemocnění. Rychlý rozvoj technologií a poznatků v 
molekulární biologii vedl k zavádění nových cytogenetických a molekulárně genetických metod, 
které umožnily objevit specifické a nenáhodné genetické změny u některých nádorů. Cytogenetika 
a molekulární genetika se staly nedílnou součástí diagnostiky a léčby nemocných s 
hematologickými malignitami. K přesnému určení genetických změn u hematologických neoplázií 
slouží kombinace řady cytogenetických a molekulárně genetických metod. V závislosti na jejich 
klinickém významu je rozsah vyšetření u jednotlivých typů nádorů odlišný. Například klasická 
cytogenetika, doplněná metodou FISH, je standardní metodou pro genetickou diagnostiku, 
stanovení prognózy a hodnocení úspěšnosti léčby u akutních a chronických leukemií, 
myelodysplastického syndromu, myeloproliferativních onemocnění a lymfomů. FISH je metodou 
volby pro určení chromosomových změn u mnohotného myelomu, protože chromosomová analýza 
je z důvodů  nízké proliferační aktivity nádorových buněk neúspěšná. K potvrzení diagnózy slouží 
také metody molekulární genetiky jako je např. detekce JAK2 mutace u chronických myeloidních 
neoplázií. Mutační analýza poskytuje další důležité prognostické informace například u akutních 
myeloidních leukemií, u kterých mutace NPM1 genu bez FLT3-ITD definuje jednu z prognosticky 
nejlepších podskupin AML, která v kontrastu s dalšími AML podtypy, není doporučena pro 
transplantaci krvetvorných buněk. Expresní genové profilování ukázalo schopnost přinést další 
informace pro klasifikaci a prognózu lymfomů a mnohočetného myelomu. Nedávno zavedená 
metoda celogenomového sekvenování, “next generation sequencing – NGS”, odhalila nové mutace 
u různých hematologických malignit, jako je hairy cell leukemie nebo chronická lymfocytární 
leukemie. Potvrdilo se, že tato metoda je schopna ukázat jak známé, tak zcela nové specifické fúzní 
geny u leukemií. Dopad nových technik (čipové technologie i NGS) pro rutinní diagnostiku, je v 
současnosti předmětem hodnocení. Je pravděpodobné, že hodnota nových diagnostických metod 
bude v budoucnosti stoupat, nicméně se dnes ukazuje, že nové technologie jsou zatím spíše 
doplňující, a že cytogenetika zůstane klinicky žádanou metodou pro své jedinečné vlastnosti, které 
dovolují analyzovat klonální a subklonální populace proliferujících buněk. 
Práce je podporována granty MŠM 6198959205, IGA NT-11103 a LF 2011-006.    
 



Molekulárně – cytogenetická analýza zlomových míst v oblasti 11q13.2 u tří nemocných s 
akutní myeloidní leukémií 
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     Úvod: Chromosomová oblast 11q13 patří mezi vzácně se vyskytující rekurentní zlomová místa 
u akutní myeloidní leukémie (AML). V několika málo případech byl již identifikován i konkrétní 
alterovaný gen například NUMA1 (nuclear mitotic apparatus protein 1) nebo MACROD1 
(MACRO domain containing 1, známý také jako LRP16).  Mnoho dalších zlomů v oblasti 11q13 
však zůstává neobjasněných. 
     Metody: Ze souboru 283 nemocných s nově diagnostikovanou AML jsme aberaci 11q13 
prokázali pomocí metod klasické a molekulární cytogenetiky (mFISH, mBAND, aCGH) u 3 
nemocných. Zlomovou oblast jsme dále mapovali metodou FISH s lokus-specifickou sondou pro 
nejčastěji mutovaný gen v této oblasti u hematologických malignit - CCND1 a strategií pozičního 
klonování pomocí 8 BAC (bacterial artificial chromosome) sond (BlueGnome). 
     Výsledky: Identifikovali jsme 2 různá zlomová místa: u jednoho nemocného v regionu 
ch11:67,191-67,208 Mb zahrnující geny RPS6KB2 (ribosomal protein S6 kinase), PTPRCAP 
(protein tyrosine phosphatase) a COROB1B (coronin, actin binding protein), u 2 nemocných jsme 
detekovali aberaci genu LRP5 (low density lipoprotein receptor-related protein 5).  
     Diskuse: Bylo prokázáno, že alterace genů RPS6KB2, PTPRCAP a COROB1B zvyšují riziko 
vzniku některých typů nádorových onemocnění, u leukémií zatím ale nebyly studovány. Gen LRP5 
kóduje ko-receptorový protein, který je součástí Wnt/β-katenin signalizační dráhy. Molekulární 
mutace LRP5 byly pozorovány například u rakoviny prsu nebo u osteosarkomu – toto je první 
sdělení popisující LRP5 alteraci u leukémie.  
Podpořeno granty MZOUHKT2005, MZOVFN2005, MSM 0021620808, MSMT LC 535. 
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     T-buněčná akutní lymfoblastická leukemie (T-ALL) je maligní onemocnění vycházející z T-
buněčné řady a představuje 10-15% dětských a 25 % dospělých případů nově diagnostikovaných 
ALL. I přes značné pokroky v poznání molekulární podstaty T-ALL, mechanismus, který vede k 
abnormální proliferaci a přežívání T-lymfocytů, zůstává stále neznámý. 
     Konvenční cytogenetickou analýzou (G-pruhování) jsou chromosomové změny pozorovány u 
přibližně 50-60 % nemocných, detailnější molekulárně cytogenetickou analýzou jsou změny v 
nádorovém genomu nemocných s T-ALL odhaleny až v 80 % případů. Nejčastější prokázanou 
chromosomovou změnou jsou přestavby T-buněčných receptorů (TCRA, TCRD, TCRB a TCRG), 
detekované přibližně u 30-35 % případů T-ALL, dále pak kryptické delece oblastí s lokalizací genů 
s potencionálně tumor supresorovou aktivitou CDKN2A (INK4A) (9p21) a TAL1 (1p32). Klinický 
význam některých nově nalezených změn je ještě stále studován, předpokládá se však, že mnohé z 
těchto kryptických změn jsou spojeny s agresívní formou onemocnění a horší odpovědí na léčbu. 
     Cílem naší práce bylo provést retrospektivní analýzu souboru 19 nemocných s T-ALL, kteří byli 
cytogeneticky vyšetřeni v laboratoři Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc v letech 1991 – 
2010. K určení chromosomových aberací byli všichni nemocní vyšetření metodami klasické 
cytogenetiky – G pruhováním, k odhalení kryptických přestaveb a delecí byly použity molekulárně 
cytogenetické metody – fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a komparativní genomová 
hybridizace (CGH), případně array CGH. Zaměřili jsme se především na odhalení změn 
diagnostického a prognostického významu - přestavby T-buněčných receptorů, TLX1, TLX3 genů 
a detekci kryptických delecí 9p21, 6q21, 6q23 a TAL1.  
     Konvenční cytogenetikou byly detekovány chromosomové přestavby u 15 (79 %) z 19 
nemocných, detailní molekulárně cytogenetická analýza potvrdila cytogenetické nálezy a odhalila 
kryptické aberace celkem u 17 (89,5 %) nemocných, včetně nemocných s normálním karyotypem. 
Práce potvrzuje význam použití metod cytogenetiky a molekulární cytogenetiky k odhalení a 
mapování genetických aberací u nemocných s hematologickou malignitou. 
Práce je podporována grantem MSM 6198959205 a Studentským projektem LF University 
Palackého 2011-006. 
 
 



Identifikace nových molekulárních markerů pro sledování minimální reziduální nemoci u 
akutních leukémií 
 
Jančušková T.1, Hardekopf D.W.1, Krutílková L.1, Čmejla R.1, Plachý R.1, Žejšková L.1, Vydra J.2, 
Karas M.3, Koza V.3, Zavřelová A.4, Peková S.1 
 
1 – Chambon s.r.o., Laboratoř molekulární diagnostiky, Praha 
2 – FN Královské Vinohrady, Oddělení klinické hematologie, Praha 
3 – FN Plzeň, Hematologicko - onkologické oddělení, Plzeň 
4 – FN Hradec Králové, II. Interní klinika, Oddělení klinické hematologie, Hradec Králové 
 
     Akutní leukémie (AL) představují heterogenní skupinu maligních onemocnění krvetvorby s 
různou prognózou. Díky této různorodosti AL nelze s jistotou predikovat odpověď pacienta na 
léčbu. Proto je velmi důležité sledovat množství zbytkové maligní populace buněk po léčbě, tzv. 
minimální reziduální nemoc (MRN). K monitorování MRN se využívají rekurentní genetické 
abnormality (např. genové mutace – NPM1, CEBPA …; chromozomové aberace – AML1/ETO, 
BCR/ABL …), které jsou však dnes dostupnými technikami zjišťovány jen přibližně u poloviny 
pacientů s AL. Z tohoto důvodu je velmi žádoucí identifikovat nové specifické markery 
leukemických blastů, které budou sloužit ke sledování MRN u pacientů, u nichž nebyla nalezena 
žádná ze standardně vyšetřovaných molekulárně genetických aberací. 
     Naším cílem je identifikovat a mapovat unikátní chromozomové abnormality pomocí technik 
molekulární cytogenetiky, zejména mnohobarevné FISH/mnohobarevného pruhování chromozomů 
(mFISH/mBAND) a multiplexní hybridizace fluorescenčně značených sond (BAC-FISH). Tyto 
sondy jsou připravovány přímo v naší laboratoři, kde máme k dispozici genomovou knihovnu BAC 
(bacterial artificial chromosome) klonů s inzerty lidské DNA pokrývající téměř celý lidský genom. 
Pro vyšší rozlišení a lepší interpretaci signálů sond dále aplikujeme metodu tzv. „česání“ 
chromozomů (chromosome combing), která umožňuje linearizaci vláken DNA a následnou 
hybridizaci fluorescenčních sond k těmto vláknům (fiber-FISH). Mikrodisekce derivovaných 
chromozomů a následné sekvenování disekovaného materiálu (Roche, GS Junior) je dalším 
nástrojem, který můžeme využít k přesné identifikaci zlomových míst aberovaných chromozomů. 
Posledním krokem je konstrukce specifické molekulární real-time PCR eseje pro monitorování 
MRN, která umožňuje sledovat reakci pacienta na léčbu, příp. včas zachytit počínající relaps 
onemocnění.  
     Popsaný způsob identifikace nových klon-specifických znaků leukemických buněk zcela 
naplňuje naše představy o tzv. personalizované medicíně. 
 



Mapování zlomových míst u pacientů s MDS a komplexním karyotypem pomocí technik 
microarray 
 
Bystřická D.1, Zemanová Z.1, Březinová J.2, Šárová I.2, Lizcová L.1, Izákova S.1, Merkerová-
Dostálová M.2, Matuchová L.1, Folberová L.1, Michalová K.1,2  
 
1 Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, 
2 Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 
 
     Myelodysplastické syndromy (MDS) představují heterogenní skupinu klonálních 
hematologických malignit charakterizovanou především selháním hematopoetické kmenové buňky. 
Onemocnění je provázeno neefektivní hematopoézou spojenou s cytopenií a zvýšeným rizikem 
vzniku akutní myeloidní leukemie (AML). MDS klony vznikají z primitivních CD34+ 
hematopoetických buněk získáním genetických a epigenetických abnormalit. Klonální 
chromosomové aberace jsou detekovány v kostní dřeni u ~50% nově diagnostikovaných MDS 
případů a jejich výskyt má zásadní prognostický význam. Nebalancované chromosomové aberace 
jsou častější než balancované a delece jsou častější než chromosomové změny ve smyslu 
amplifikací. Místa zlomů spojená s těmito strukturními změnami lokalizována do tzv. fragilních 
míst (běžných nebo vzácných) mohou hrát signifikatní roli při inaktivaci tumor-supresorových genů 
nebo aktivaci onkogenů.  
     Retrospektivně jsme provedli celogenomovou analýzu buněk kostní dřeně u 74 pacientů s 
diagnózou MDS a komplexním karyotypem (tzn. ? 3 aberace v karyotypu). Pacienti byli primárně 
vyšetřeni konvenčními cytogenetickými i molekulárně-cytogenetickými metodami – G-pruhování, 
FISH, mFISH/mBAND. Pro přesnější určení rozsahu nebalancovaných chromosomových změn 
(delecí/amplifikací) a tedy i mapování zlomových míst jsme využili array Comparative Genomic 
Hybridization (aCGH) (BlueGnome, NimbleGen, Agilent) i Single Nucleotide Polymorphism array 
(SNP array) (Illumina) umožňující rozlišení až 100 Kb.  
     Na základě aCGH nebo SNP array byly detekovány nebalancované chromosomové aberace u 73 
pacientů. Celkem bylo identifikováno 377 různých zlomových míst, z toho 60 zlomů se opakovalo 
nejméně 4x a 10 zlomů 10x a více. Nejčastěji byly exponovány chromosomy 5q, 7q, 20q, 12p a 
17p, konkrétně regiony 5q14.3 (24x), 5q11.2 (13x), 5q33.3 (13x), 5q33.2 (12x), 5q34 (12x), 5q13.2 
(10x), 7q22.1 (13x), 20q12 (12x), 12p13.31 (11x) a 17p11.2 (11x). V oblasti 5q14.3 je lokalizován 
gen VCAN, pozitivně ovlivňující buněčnou proliferaci a migraci a negativně ovlivňující buněčnou 
adhezi. V lokusu 5q33.3 se vyskytuje gen s tyrosin-kinázovou aktivitou PDGFRB, významný 
translokační partner pro mnoho dalších genů. Oblast 5q13.2 je známa pro výskyt několika 
transkripčních faktorů (GTF2H2, BTF3, FOXD1). Mezi další geny, významné z hlediska 
leukemogeneze, patří např. geny NKX2-5, MIR146A, CCNG1, MIRN218-2, FGF18 (5q34), TOP1 
(20q12), ING4 (12p13.31) a MAPK7 (17p11.2). Region 7q22.1 je již dlouho znám jako zlomové 
místo asociované s MDS. V této oblasti se vyskytuje gen ASNS, jehož produktem je enzym 
kontrolující buněčný cyklus a jehož snížená hladina souvisí s přechodem MDS do AML. Kromě 
sledování změn v počtu kopií genomu nám techniky microarray umožňují přesnější identifikaci 
zlomových míst a lokalizaci genů s možnou účastí na nádorovém onemocnění. Nezachytí ovšem 
balancované aberace, klony menší než 30-35% a je nutné brát v úvahu také další epigenetické 
faktory ovlivňující chování genů.  
Podpořeno: MZOVFN2005, COST-EUGESMA, MSM0021620808, MSMTLC535. 
 
 



Současná přítomnost více klonů s různou formou delece 13q14 u B-CLL – důsledek 
postupného klonálního vývoje nebo paralelních nezávislých událostí? 
 
Hrubá M., Dvořák P., Weberová L., Šubrt I. 
 
ÚLG LF UK a FN Plzeň 
 
     Delece 13q14 je nejčastější chromosomovou aberací nacházenou u B- chronické lymfatické 
leukemie. Vyskytuje se v monoalelické i bialelické formě, nejčastěji jako intersticiální, méně často 
spojená s reciprokou translokací.  
     Cílem prezentované práce bylo zhodnocení rozsahů delece 13q14 u případů se současnou 
přítomností více klonů s různou formou delece 13q14 (tj. s koexistencí klonů s intersticiální delecí 
a s translokační formou delece, příp. s multiklonální monoalelickou intersticiální delecí) a 
stanovení posloupnosti vzniku vyšetřovaných klonů. 
     VÝSLEDKY: Celkem bylo analýzou G pruhováním a metafázní FISH se sondami mapujícími v 
regionu 13q14.2-3 (RP11-305D15/RB1 gen, DLEU1 gen, RP11-327P2) vyšetřeno 5 pacientů s 
koexistencí 2-4 klonů s delecí 13q14. Bylo u nich hodnoceno 6 translokačních forem delece a 9 
intersticiálních delecí. Rozsáhlejší delece zahrnující kromě DLEU1 také ztrátu RB1 genu byla 
nalezena u 4 z 6 delecí spojených s translokací, z toho v 1 případě delece zahrnovala i lokus pro 
RP11-327P2. U intersticiálních delecí byla ztráta RB1 genu prokázána v 5 z 9 případů, z toho 1x 
opět včetně delece RP11-327P2. Koexistující klony s delecemi 13q14 různého rozsahu byly 
nalezeny u 3 pacientů. 
     Zhodnocením zachyceného klonálního vývoje byl nezávislý paralelní vznik dvou klonů zjištěn u 
jednoho pacienta s monoalelickou delecí a u dalších dvou pacientů s dvouklonální delecí druhé 
alely. U ostatních analyzovaných víceklonálních delecí nebylo možné na základě dostupných dat 
rozhodnout, zda se jedná o jejich paralelní vznik či o postupný klonální vývoj. 
     ZÁVĚR: Výsledky ukazují na možný nezávislý vznik více klonů s delecí 13q14 jak u delece 
první, tak i druhé alely.  U translokační formy jsou nacházeny delece různého rozsahu podobně 
jako u intersticiálních delecí. 
 
 



Ztráta Y chromosomu u mužů s hematologickými malignitami 
 
Ransdorfová Š., Lizcová L.,  Berková A., Zemanová Z., Březinová J., Šárová I., Matuchová L., 
Konvalinková D., Michalová K. 
 
Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 
 
     V posledních letech se řada studií zabývá ztrátou pohlavního Y chromosomu (-Y) v nádorových 
buňkách nemocných s hematologickými malignitami i solidními nádory. Frekvence –Y buněk se 
zvyšuje s vzrůstajícím věkem a je vyšší u nemocných s hematologickými malignitami než u 
zdravých mužů. Přesto jako marker maligního procesu není –Y jasně definován. Poslední práce 
Wiktor a kol. (2011) popisuje častější výskyt –Y u nemocných s myeloproliferativním 
onemocněním než u pacientů s lymfoproliferací.  
     V naší práci jsme se zaměřili na ztrátu Y chromosomu u nemocných s lymfoproliferativním 
onemocněním, především u nemocných s chronickou lymfatickou leukémií (CLL). Celkem jsme na 
našem pracovišti vyšetřili 812 nemocných s CLL, z toho u 19 z nich byla klasickou cytogenetickou 
analýzou nalezena ztráta Y chromosomu (2,3%). Medián věku byl 67 let. U všech nemocných jsme 
tento nález potvrdili metodou FISH pomocí centromerických CEP X/ CEP Y sond nebo pomocí 
lokus specifické LSI SRY sondy (Abbott VysisTM). U 7 nemocných (37%) byl –Y nalezen jako 
samostatná změna. U 12 nemocných byla ztráta Y chromosomu v kombinaci s dalšími 
chromosomovými změnami, z toho u tří z nich (16%) byl –Y nalezen ve více než 75% interfázních 
jader a tento nález je pravděpodobně  asociován s onemocněním. V porovnání se skupinou s 
myeloproliferativním onemocněním, kde byli nemocní s –Y zastoupeni 1,9% u AML (25 /1300), 
3,9% u MDS (51/1311) a 5,4% u CML (22/410) jsme nepotvrdili výrazně nižší výskyt ztráty Y 
chromosomu u pacientů s CLL.  
Podpořeno granty: MZO VFN 2005, MSM LC 535, MSM 0021620813. 
 
 



Zajištění kvality molekulární diagnostiky v onkohematologii - zkušenosti laboratoře 
 
M.Dobrovolná , M.Vraná 
 
NRL pro DNA diagnostiku ÚHKT, Praha, ČR 
 
     ÚHKT je jedním ze specializovaných pracovišť poskytujících ambulantní i lůžkovou léčebnou 
péči pacientům s hematologickými a onkohematologickými chorobami. K určení diagnózy i 
sledování úspěšnosti léčby jsou standardně využívány metody molekulární genetiky.  
     NRL pro DNA diagnostiku provádí v současnosti stanovení diagnostických a prognostických 
markerů (WT1 u AML a MDS, stanovení a monitoring BCR-ABL, včetně detekce mutací v jeho 
kinázové doméně u pacientů s CML, gen HUMARA pro stanovení klonality) a histokompatibilitu 
dvojic pacient/ allogenní dárci před transplantací hematopoetických kmenových buněk (prováděno 
při splnění Standards for Histocompatibility Testing, akreditováno u European federation for 
Immunogenetics). Úspěšnost HSCT je monitorována vyšetřením buněčného chimerizmu v 
informativních DNA polymorfismech.  
     Laboratoř má nastavený, zdokumentovaný a do praxe aplikovaný jednotný systém kvality (od 
roku 2002 dle ISO/IEC 17025, od roku 2009 zaveden i v akreditované kalibrační laboratoři pro 
pístové pipety, od roku 2004 podle ISO 15189) tak, aby vyhovoval i standardům Joint Commission 
International, které splňuje celé ÚHKT.  
     Toho se podařilo dosáhnout harmonizací řízené dokumentace, která v jednotlivých svých 
vrstvách obráží pozornost věnovanou požadavkům na management (např.nepodkročitelná minima), 
postavení laboratoře v rámci organizace, na systém řízení kvality (interní i externí kontroly kvality, 
řízení neshod, vyřizování stížností, interní audity), řízení dokumentů, přezkoumávání smluv, služeb 
a dodávek. Pravidelně je hodnoceno personální, prostorové a technické zajištění poskytovaných 
služeb, o kterém jsou vedeny řízené záznamy (monitoring prostředí, servisní záznamy, validační a 
kalibrační protokoly laboratorních zařízeních). Zavedením systému kvality se zvýšila 
dohledatelnost průběhu jednotlivých vyšetření (přezkoumání klinických požadavků a biologického 
materiálu, validace postupů, průběh analýz, evidence klíčových reagencií, kontrola a uvolňování 
výsledků).  
     Závěr: Konečným cílem všech systémů řízení kvality je nastolení transparentnosti prováděných 
činností a naše praktické zkušenosti říkají, že je to i přínosem pro každodenní život laboratoře. 
 
 
 
 



Význam a přínos metody ArrayCGH pro prognostickou stratifikaci difuzního 
velkobuněčného lymfomu 
 
Chytilíková-Nedomová R.1, Urbánková H.1, Papajík T.1, Kubová Z.1, Holzerová M.1, Pikalová Z.1, 
Flódr P.2, Indrák K.1, Jarošová M.1 

 
1 Hemato-onkologická klinika 
2 Ústav patologie FN a LF UP Olomouc 
 
     Difúzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) je nejčastějším typem nehodgkinských lymfomů. 
Vzniká de novo nebo transformací z jiného lymfoproliferativního onemocnění. Na základě 
výsledků expresního profilování byly vytvořeny tři prognostické podskupiny. Podskupina GCB-
DLBCL s expresí genů buněk germinálního centra, ABC-DLBCL s expresí genů aktivovaných B 
lymfocytů a PMBL, primární mediastinální B-lymfom. Tato stratifikace ukázala svůj prognostický 
význam, 5ti-letého přežívání dosahuje 64% PMBL a 59% GCB DLBCL, ale jen 30% ABC 
DLBCL.  
     Cílem studie bylo stanovit výskyt a frekvenci nebalancovaných chromosomových aberací 
pomocí metody arrayCGH a doplnit je výsledky klasické cytogenetiky, FISH a imunohistochemie a 
na jejich základě se pokusit o prognostickou stratifikaci nemocných. Vyšetřený soubor 42 pacientů 
(21 mužů a 21 žen, medián věku 46,5) tvořilo 39 pacientů s histopatologickou diagnosou de novo 
DLBCL a 3 pacienti se sekundárním DLBCL, u kterých byla prokázána transformace z jiného typu 
lymfoproliferativního onemocnění. DNA pro arrayCGH byla izolována z buněk uzliny, z buněk 
periferní krve a nebo kostní dřeně s prokázanou infiltrací nádorem. 
     Detailní analýza arrayCGH ukázala nejčastější delece na chromosomech 2p, 4q, 6q, 17p, 
nejčastější zmnožení genetického materiálu chromosomů 1q, 7, 8q a 12. Metodou FISH byly vedle 
nebalancovaných aberací nalezeny také reciproké chromosomové translokace, nejčastěji 
translokace t(14;18). U všech pacientů s diagnosou PMBL bylo provedeno vyšetření FISH pro 
určení počtu kopií genu JAK2 s pozitivním nálezem u 4 pacientů. U 13 pacientů byly výsledky 
doplněny o nálezy imunohistochemie. 
     Naše předběžné výsledky ukazují nejen významnou roli metody arrayCGH u prognózování 
DLBCL nemocných, ale potvrdily nezbytnost doplnění metody arrayCGH výsledky klasické 
cytogenetiky a FISH, stejně jako imunohistochemického vyšetření nádorové tkáně.  
Práce je podporována grantem MZČR IGA NT 11103, MŠMT 6198959205 a studentským grantem 
Univerzity Palackého LF_2010_004 
 
 



Molekulární diagnostika non-Hodgkinovských lymfomů 
 
Kalinová M., Břízová H., Augustiňáková A., Hilská I., Šrahůlková P., Mrhalová M., Kodet R.  
 
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK Praha a FN Praha - Motol 
 
     Non-Hodgkinovské lymfomy (NHL) tvoří heterogenní skupinu neoplázií vznikající nádorovou 
transformací a následnou klonální expanzí B, T a vzácně NK buněk. Diagnostika NHL se podle 
WHO klasifikace opírá o morfologický obraz, imunohistochemický profil, genetické a molekulárně 
genetické změny nádorových buněk a o klinický obraz.  
     V rámci molekulární diagnostiky NHL využíváme pro určení klonality onemocnění v první řadě 
detekci klonálních přestaveb imunoglobulinových genů pro těžké (IgH) a lehké řetězce (IgK, IgL) a 
detekci T buněčných receptorů (TCR beta, gamma a delta) (standardizovaný protokol European 
BIOMED-2 collaborative study, Leukemia 2003;17:2257-2317). 
     Některé typy lymfomů nesou diagnostické molekulární změny, nejčastěji translokace. V případě 
detekce specifických translokací využíváme u pacientů s folikulárním lymfomem detekci 
translokace t(14;18) a u pacientů s lymfomem z buněk pláště (MCL) detekci translokace t(11;14). 
U pacientů s MCL dále využíváme k diagnostice kvantitativní detekci exprese cyklinu D1, kdy v 
důsledku výše popsané translokace dochází k deregulaci exprese právě genu kódující regulátor 
buněčného cyklu – cyklin D1. 
     U pacientů s  ALK pozitivním anaplastickým velkobuněčným lymfomem (ALCL) dochází k 
patologické aktivaci onkogenu ALK, která je způsobena chromozomální translokací, při které 
vznikají fúzní geny s různými translokačními partnery. Nejčastěji detekujeme translokaci t(2;5), 
kdy dochází k fúzi s genem NPM. U pacientů bez prokázané fúze NPM/ALK provádíme následné 
hledání translokačního partnera genu ALK pomocí metody 5´ RACE. U pacientů s lymfomem 
marginální zóny s lokalizací v žaludku a plicích využíváme v rámci molekulární diagnostiky 
detekci translokace t(11,18) s fúzí genu MALT/API. 
     Molekulární diagnostika umožňuje detekovat klonalitu daného onemocnění a další molekulární 
změny nádorových buněk, které následně slouží jako molekulární marker onemocnění k detekci 
minimální reziduální nemoci. 
Podporováno projekty: MSM 0021620813 a MZ0 FNM 2005/6704. 
 
 



Cytogenetická a klinická analýza souboru nemocných s MM a MGUS s translokací  t(4;14) 
 
Mičková P., Balcárková J., Pika T., Ščudla V., Hanzlíková J., Prekopová I., Kropáčková J., 
Holzerová M., Chytilíková R., Indrák K., Jarošová M. 
 
Hemato-onkologická klinika a III. interní klinika FN a LF UP Olomouc 
 
     Negativní prognostický význam translokace t(4;14)(p16.3;q32) a její asociace s kratším 
celkovým přežitím a přežitím bez progrese onemocnění u nemocných s MM, byl v minulosti 
potvrzen výsledky mnohých studií. V důsledku této chromosomové aberace, vyskytující se u 15-
20% nemocných s nově diagnostikovaným MM a s nižší frekvencí výskytu i u nemocných v 
premaligních stádiích tohoto onemocnění (MGUS), dochází k deregulaci genů FGFR3 a 
WHSC1/MMSET. U 25% nemocných s touto translokací bývá pozorována ztráta derivovaného 
chromosomu 14 a s ní spojená ztráta deregulace genu FGFR3. Přesto signifikantní rozdíly v 
přežívání nemocných s a bez deregulace tohoto genu nebyly prokázány. 
     Translokace  t(4;14) bývá asociována s delecí na dlouhém rameni chromosomu 13 (popř. 
monosomií chromosomu 13), isotypem těžkých řetězců IgA, λ-lehkými řetězci, vyššími hladinami 
C-reaktivního proteinu, vyšší hodnotou PCLI i s vyšším procentuálním zastoupením plasmocytů v 
KD nemocných. Důležitým a prognosticky nezávislým parametrem nemocných s translokací 
t(4;14) signifikantně ovlivňujícím délku trvání léčebné odpovědi těchto nemocných je vstupní 
hladina β2mikroglobulinu a hemoglobinu v séru.  
     Cílem naší studie bylo vyhodnocení cytogenetických a molekulárně-cytogenetických výsledků a 
klinických dat a u skupiny 36 nemocných s MM a MGUS, u kterých jsme prokázali translokaci 
t(4;14). 
     Cytogenetická a molekulárně cytogenetická vyšetření byla provedena na nestimulovaných 
buňkách kostní dřeně, s minimálním zastoupením 10 % plasmatických buněk. U všech nemocných 
byly chromosomové a genové aberace hodnoceny metodou FICTION s centromerickými, lokus 
specifickými a BACS sondami. Ve vybraných případech byly využity rovněž metody mFISH, CGH 
a arrayCGH. 
     Cytogenetické a molekulárně cytogenetické výsledky, stejně jako klinický význam nalezených 
změn, budou prezentovány na konferenci. 
Práce je podporována grantem MŠMT 6198959205 a studentským grantem Univerzity Palackého 
LF_2011_006 
 
 



Analýza intersticiálních delecí 1p u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí 
oligonukleotidové 4x44k array-CGH. 
 
Smetana J.1,2, Kuglík P.2, Zaoralová R.1, Mikulášová A.1,2, Grešliková H.2, Kupská R.2,Hájek R.2,3 
 
1 Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno 
2 Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno 
3 Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 
 
     Mnohočetný myelom (MM) je druhou nejčastější hematologickou malignitou, která je 
zapříčiněna maligní transformací klonálních B-lymfocytů a jejich akumulací v kostní dřeni. 
Charakteristickým rysem onemocnění je značná klinická a biologická variabilita v mezi pacienty. 
Za jeden z nejvýznamnějších prognostických faktorů u MM jsou považovány genetické aberace. 
Abnormality na chromozomu 1 jsou významným ukazatelem možné prognózy onemocnění. 
Zatímco negativní prognostický dopad a výskyt zisku 1q popsala již řada zahraničních studií, 
výskyt a vliv intersticiálních delecí na 1p zůstávají zatím široce neobjasněny. V rámci sdělení 
budou prezentovány pilotní výsledky studie zaměřené na celogenomový screening pacientů s MM 
pomocí array-CGH na platformě Agilent a oligonukleotidovými 4x44K microarrays se zaměřením 
na abnormality 1p. 
 
 



Úloha biomarkerů v léčbě solidních nádorů 
 
Uvírová M., Žmolíková J., Šimová J., Marková D., Skalíková R., Jalůvková M., Štrossová N 
CGB laboratoř a.s., Ostrava 
 
     Problematika kancerogeneze je stále předmětem rozsáhlého a intenzivního studia mnoha 
výzkumných týmů na celém světě. V současné době je pozornost věnována nalezení vhodných 
molekulárně biologických markerů umožňujících jak časný záchyt onemocnění tak i těch, které 
poskytnou důležité informace při rozhodování o volbě léčebné strategie a umožní predikci léčené 
odpovědi.  
     Biomarkery se dělí na prognostické a prediktivní. Prognostické indikují prognózu vývoje 
onemocnění a jsou nezávislé na terapii, zatímco prediktivní biomarkery signalizují odpověď na 
léčebnou strategii a jsou závislé na zvoleném druhu terapie. Biomarkery se vyskytují na různých 
biologických úrovních od systémových, např. krevní tlak (hypertenze může indikovat odpověď na 
anti VEGF terapii), přes histologické – typ nádoru (např. adenokarcinom plic  má větší 
pravděpodobnost metastáz do mozku), proteiny, které jsou vyjádřeny expresí (např. VEGF nebo 
MET) až po genové , které představují mutace genů ovlivňujících buněčný cyklus a signální dráhy 
(KRAS, Her2, BRAF, EGFR). Mezi rutinně testované prediktivní markery patří: 
     Status genu Her 2 při léčbě karcinomu prsu, kdy pacientky s amplifikací genu Her2 mají dobrou 
léčebnou odpověď na cílenou biologickou léčbu Trastuzumabem (Herceptinem). K tomuto markeru 
se připojuje testování amplifikace genu TOP2A. Pozitivní nádory mají preferenční odpověď na 
kombinace trastuzumabu s antracyklinovým režimem. 
     Dalším významným (negativním) prediktorem léčebné odpovědi je mutace genu K-ras, 
především mutace ve 12. a 13. kodonu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. V 
současnosti kromě klasické chemoterapie se využívají léky zasahující cíleně do molekulárně 
biologických mechanismů tzv. anti-EGFR léčba. Nemutovaný (wild-type) onkogen K-ras u 
pacientů s mCRC predikuje lepší odpověď na tuto léčbu, nicméně pouze 30-60% pacientů s wt 
KRAS dosáhne objektivní odpovědi. Nejnovější studie naznačují, že mutace v KRAS genu jsou 
sice hlavním a důležitým, nikoli však jediným prediktorem pro anti-EGFR léčbu. Poškození dalších 
proteinů v EGFR signální dráze (BRAF, PI3K, PTEN) může vést k rezistenci na anti-EGFR terapii. 
Přibližně 10% pacientů s wt KRAS jsou nositeli mutace v BRAF genu. Mutace KRAS genu je nyní 
považována za „časnou událost“ kancerogeneze střevních polypů. Naopak pacienti s amplifikací 
EGFR nebo vysokou polyzomií chromosomu 7 mají lepší odpověď na EGFR inhibici.  
     Nejnověji rutinně využívaný prediktivní biomarker v onkologii je mutační statut genu EGFR 1 
využívaný při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic . Pacienti s aktivační mutací EGFR1 v exonu 
19 a 21 mají preferenční odpověď na gefitinib a lepší prognózu. Nově jsou také testovány 
nemalobuněčné nádory plic na přítomnost přestavby ALK genu za vzniku EML4-ALK fúzního 
genu jako prediktivního markeru pro léčbu ALK inhibitorem (Crizotinib). 
    Nejbližší budoucnost představuje testování biomarkerů u maligních kožních nádorů - melanomů, 
kde se výzkum soustřeďuje na geny a mutace v genech, které hrají roli v mitogen-aktivované 
protein kinásové (MAPK) dráze. 40-60% melanomů nese mutaci v genu BRAF, která způsobí 
neustálou aktivaci MAPK dráhy. V současné době proběhla třetí fáze klinické studie, kde u 
pacientů s mutací BRAF V600E byla ověřena účinnost Vemurafenibu (PKLX4032), což je silný 
inhibitor BRAF V600E. Studie potvrdila účinnost této látky prodloužením přežívání v 63% a 
oddálením progrese v 74% případů v porovnání s dosud používanou léčbou. Zároveň ale zdůraznila 
nutnost zjištění statutu BRAF genu před zahájením léčby Vemurafenibem, protože existuje 
možnost akcelerace růstu některých tumorů s wild-type BRAF. Kombinace amplifikace genu 
CCND1 a mutace BRAF V600E však může vést k rezistenci k BRAF inhibitorům a projevit se jako 
ještě agresivnější forma onemocnění než samostatná BRAF V600E mutace, která je sama o sobě 
nepříznivým prognostickým faktorem .  
     S rozvojem poznání, farmaceutického průmyslu a v léčby onkologických onemocnění dochází k 
neustálému nárůstu požadavků na genetické vyšetřování prediktivních a prognostických markerů  
nádorů. Cílem dnešní onkologie je „Správná léčba správnému pacientovi“ a testování biomarkerů 
bude v nejbližší budoucnosti rutinní součástí spektra vyšetření všech genetických laboratoří. 



Využití testování vysoce a středně rizikových genů v prevenci nádorů prsu/ovaria 
 
Foretová L., Navrátilová M., Schneiderová M, Hanousková D., Macháčková E. 
 
Masarykův onkologický ústav, Brno 
 
     Nádory prsu a ovaria jsou polyfaktoriálním onemocněním. Na jejich vzniku se podílejí vícečetné 
rizikové faktory, včetně genetických. Jen u části pacientek je možné potvrdit dominantní úlohu 
vysoce penetrantních genů BRCA1 a BRCA2. Jejich klinický účinek je variabilní i v rámci rodiny. 
Přes obecně publikovaná doporučení prevence je nutné individuálně diferencovat dle osobní 
anamnézy i dalších příznaků rodinné anamnézy. 
     I v rodinách s monogenní dispozicí je nutné počítat s polygenním genetickým pozadím, které 
modifikuje riziko onemocnění u každé ženy. O testování genů středního rizika se diskutuje v 
odborných kruzích a jejich klinický přínos není hodnocen jednotně. 
     V ČR máme největší zkušenosti s testováním CHEK2 genu (chr.22.), což je G2 checkpoint 
kináza aktivovaná ATM , která je důležitá pro reparaci DNA (DS zlomů). Fosforyluje p53 a 
BRCA1, což umožní zástavu buněčného cyklu a spuštění reparačních procesů. Očekávané riziko 
nádoru prsu je u nosiček mutací 2-5 násobné (empirické riziko 14-35%), dle nalezeného typu 
mutace. Preventivní opatření je vhodné indikovat dle nosičství mutace event. dle empirického rizika 
rodinné anamnézy u žen nenosiček mutace. Bylo detekováno 9 rodin s velkou delecí exonů 9-10, 
11 rodin s delecí 1100C a 5 rodin s missense záměnami s předpokládaným pouze 2-3x rizikem 
onemocnění ca prsu. Missense mutace se vyskytla i u pacienta se sarkomem v 23 letech, delece 
ex.9-10 u probanda s nádorem mozku opakovaně v rodinné anamnéze a u pacienta s nádorem 
mozku, u všech TP53 negat. Ve všech případech se může jednat o polygenní příčinu predispozice, 
kde ostatní faktory nejsou známy.  
     Prevence u nosiček BRCA1/2 mutace se opírá o magnetickou rezonanci, která významně zvýší 
časný záchyt a možnost dlouhodobého přežití. Mamografie dokáže rozlišit s vysokou přesností 
maligní a benigní nález, ale „vidí“ pouze 23% lézí u mladých nosiček mutace. Magnetická 
rezonance používá paramagnetickou kontrastní látku a poskytuje jak morfologickou tak funkční 
charakteristiku. Detekuje až 92% změn, ale ne vždy dokáže diferencovat maligní a benigní, 
nicméně označí lézi a umožní ji dále vyšetřit. Problematická může být záchytnost lobulárního 
karcinomu prsu, kdy se může vyskytovat benigní charakter křivky. V preventivní péči o nosičky 
BRCA1/2 mutací se proto doporučují kombinace všech tří vyšetřovacích metod UZ, MG a MR. 
     Na druhou stranu neexistuje účinná preventivní metoda pro screening nádorů ovaria a 
preventivní adnexectomie je jedinou metodou, která může dlouhodobé přežití zajistit. Přesto mnohé 
ženy odmítají tento zákrok, v několika případech již došlo díky tomu k předčasnému úmrtí. 
Frekvence záchytu mutací v genech BRCA1/2 je u žen s nádorem ovarií vyšší než u nádorů prsu. Z 
331 pacientek testovaných na MOU pro nádor ovaria (splňujících kriteria k testování), u 46% (152)  
byla detekována mutace, 121 mutací v genu BRCA1 a 31 v genu BRCA2. U neselektovaných 
pacientek v jiných zemích s karcinomem ovaria jsou uváděny mutace až u 20% žen (Bogdanova et 
al. 2010), v naší populaci frekvence není známá. Nádory prsu u neselektovaných pacientek mají 
detekovánu mutaci v ČR asi u 2,4 % při 80% sensititivitě testu (Matějů M et al. 2010). Testování 
neselektovaných pacientek s nádorem ovaria bude nutné k revizi indikačních kriterií.  
Testováno podpořeno grantem MZ0 MOU 2005.  
 
 



Mutační analýza genů APC a  MUTYH u pacientů s familiární adenomatózní polypózou  
 
Florianová M., Štekrová J., Schwarzová L., Kleibl Z., Kebrdlová V., Kohoutová M. 
 
Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze, Oddělení molekulární genetiky 
 
     Práce shrnuje dosavadní výsledky testování pacientů s familiární adenomatózní polypózou 
(FAP) v české populaci a umožňuje srovnání s výsledky zahraničních studií. Mutační analýza 
odhalila standardní i atypické nálezy, které budou detailně diskutovány.  
     Familiární adenomatózní polypóza je autozomálně dominantně dědičná predispozice ke vzniku 
kolorektálního karcinomu (CRC) charakterizovaná přítomností stovek až tisíců polypů v tlustém 
střevě a rektu a časným nástupem onemocnění. Příčinou FAP jsou zárodečné mutace v tumor-
supresorovém genu APC (adenomatous polyposis coli). Atenuovaná forma polypózy (AFAP) je 
charakterizována přítomností <100 kolorektálních adenomů s pozdějším nástupem onemocnění.  
     MUTYH - asociovaná polypóza (MAP) je autozomálně recesivně děděné onemocnění 
charakterizované přítomností 5-100 kolorektálních adenomů. Příčinou MAP jsou zárodečné mutace 
v genu MUTYH. MAP je popisována v souvislosti s přibližně 10% klinicky diagnostikovaných 
FAP případů, u kterých nebyla detekována mutace v genu APC. 
     Metodou DGGE s následnou sekvenací byl vyšetřen soubor 465 nepříbuzných rodin na 
přítomnost zárodečných mutací v genu APC. Dlouhé delece genu APC byly testovány metodou 
MLPA. Mutační analýza genu MUTYH v souboru 120 nepříbuzných APC-negativních osob byla 
provedena metodou dHPLC. U dalších 148 APC-negativních probandů byly metodou HRM 
analýzy vyšetřeny pouze exony 7 a 13. Vzorky vykazující odlišný eluční profil (dHPLC) či křivky 
tání (HRM) byly sekvenovány.  
     Ve vyšetřovaném souboru 465 nepříbuzných rodin bylo ve 154 rodinách detekováno 92 různých 
zárodečných mutací v genu APC, včetně delece celého genu APC a delece exonu 14 genu APC. 
Nejčastěji se vyskytovaly následující mutace: delece 5bp v kodonu 1309, delece 5bp v kodonu 
1061 a mutace v kodonech 935, 541, 213 a 216.  
     Mutační analýzou genu MUTYH bylo nalezeno 8 probandů s bialelickou mutací a 9 probandů s 
monoalelickou mutací. Mutační spektrum zahrnuje „hot spot“ mutace: c.494A>G (p.Y165C) a 
c.1145G>A (p.G382D) a dříve popsané mutace: c.692G>A (p.R231H), c.891+3A>C 
(p.Gly250TrpfsX7) a c.1105delC (p.Ala371ProfsX23) a c.1234C>T (p.R412C). 
Tato práce je podporována výzkumným záměrem MSM0021620808 MŠMT ČR. 
 
 



Abbott Molecular - novinky a časné a prediktivní diagnostice nádorových onemocnění 
 
Kideryová L. 
 
Abbott Praha 
 

Včasná a prediktivní diagnostika jsou klíčovými faktory úspěšné léčby pacientů s 
nádorovými onemocněními, neboť včasný záchyt a přesná diagnóza výrazně zvyšují podíl 
přeživších pacientů u řady nádorových onemocnění. 

90% včasně diagnostikovaných pacientů s kolorektálním karcinomem přežívá, bohužel 
je jen 50% případů zachyceno v raných stádiích onemocnění. Test detekce okultního krvácení 
(TOKS) ve stolici a kolonoskopie jsou velmi efektivní screeningové metody. Bohužel jsou často 
vnímány jako natolik nepříjemné, že je značná část populace odmítá. Krevní test Septin9 umožňuje 
snadno a spolehlivě detekovat biologický marker (mSEPT9) kolorektálního karcinomu v krevní 
plazmě.  U pacienta s kolorektálním karcinomem dochází k methylaci tumor supresorového genu 
Septin9, zatímco v tlustém střevě zdravého pacienta nikoli. Test na Septin9 rozpoznává nádorovou 
DNA v oběhu pacienta již od nejranějších stádií rozvoje onemocnění.  Jednoduchý test Septin9 má 
velký potenciál zvýšit ochotu pacientů podstoupit screeningové vyšetření na kolorektální karcinom. 

Značnou naději v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic přestavuje 
očekávaná nová cílená léčba pacientů nesoucích přestavbu ALK genu. V klinických studiích byla 
pro identifikaci pacientů s přestavbou ALK genu používána ALK BAP sonda dodávaná společností 
Abbott, kterou nyní představujeme.  
Více informací naleznete na www.abbottmolecular.com nebo www.abbott.cz. (LKIA-8L4HXP) 
 
 



Molekulární diagnostika gastrointestinálních stromálních nádorů v kontextu komplexní 
histopatologické diagnostiky GIST 
 
Augustiňáková A., Hilská I., Břízová H., Langerová E., Kalinová M., Kodet R. 
 
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha 
 
     Gastrointestinální stromální nádory (GIST) patří mezi nejčastější mezenchymální nádory 
lokalizované v rámci trávicího traktu. GIST mohou postihnout kteroukoliv část GIT, ale nejběžnější 
lokalizací je žaludek nebo tenké střevo.  
     V patomechanizmu vzniku GIST sehrávají významnou roli aktivační mutace genů KIT a/nebo 
PDGFRA, které kódují příslušné receptorové tyrosinkinázy KIT a PDGFRA. Důsledkem mutací je 
aktivace uvedených receptorů a spuštění signálních drah vedoucích k buněčné proliferaci, 
diferenciaci, prodlouženému přežívání nebo programované smrti buňky bez přítomnosti 
specifického ligandu. 
     GIST jsou rovněž charakterizovány jako heterogenní skupina nádorů s nejistým biologickým 
chováním v rozmezí nádorů benigních po nádory vysoce maligní. Stanovení jejich agresivního 
chování je doposud obtížné navzdory používání několika vybraných prognostických faktorů 
(velikost nádoru, mitotická aktivita, lokalizace nádoru nebo mutační stav genů KIT a PDGFRA). 
Molekulární markery zahrnuty v procesech proliferace buněk a regulace buněčného stárnutí mohou 
poskytnout nové poznatky o biologickém chování těchto nádorů. 
     Základní a zásadní histopatologickou diagnostiku GIST rozšiřujeme o molekulárně-genetickou 
analýzu přítomnosti mutací v genech KIT a PDGFRA a expresní analýzu hladin proliferačních 
markerů pomocí kvantitativní PCR v reálnem čase (RQ RT PCT). 
     Molekulární diagnostika GIST prostřednictvím analýzy mutačního stavu nádoru slouží k: 1.) 
potvrzení patogenetického mechanizmu vzniku těchto nádorů, 2.) v případech vyžadujících 
diferenciálně diagnostickou rozvahu k potvrzení diagnózy, 3.) u pacientů s cílenou protinádorovou 
terapií pomocí imatinib mesylátu (IM) k odhadu odezvy nádoru na terapii. Odhad odpovědi nádoru 
souvisí s potvrzením spojitosti mezi charakterem odpovědi nádoru na terapii a přítomností a 
přesnou lokalizací mutací ve vyšetřovaných genech KIT a PDGFRA. Klinicko-terapeutický 
význam molekulární analýzy mutací v genech KIT a PDGFRA podporuje možnost detekce mutací 
zodpovědných za primární rezistenci nádoru nebo sekundárních mutací zodpovědných za rezistenci 
získanou. 
     Zjišťování expresních hladin molekulárních proliferačních markerů vyšetřujeme s ohledem na 
objektivizaci potence agresivního chování nádorů a s tím souvisejícího odhadu prognózy 
onemocnění.  
Projekt podporován: MZ0 FNM 2005/6704. 
 
 



Nové diagnostické testy pro onkogenetiku 
 
Čížek J. 
 
Pentagen s.r.o. Praha 
 
Nové testy umožňují detekci karcinomu v časné fázi 
U více než 50% pacientů s podezřením na karcinom plic není pro klinické lékaře a patology možné 
potvrdit diagnózu maligního plicního onemocnění, dokonce ani z cytologické i histologické 
analýzy materiálu odebraného najednou při první bronchoskopii. Nový test, založený na detekci 
metylace genu shox2 umožňuje detekovat karcinom plic s vysokou citlivostí a specifitou již v 
prvním stádiu. Obdobně funguje i test pro detekci kolorektálního karcinomu na základě metylace 
genu septin9. 
 



Využití  Epi Tect Methyl qPCR Arrays pro vyšetření volně cirkulující DNA a molekulární 
charakterizaci tumorů 
 
Korabečná M.1,2, Hořínek A.1,5, Pazourková E.1, Hes O.2, Vaněček T.2, Šteiner P.2, Mokrejšova M.3, 
Tesař V.4 
 
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK 
2 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK v Plzni 
3 3.LF UK v Praze 
4 Nefrologická klinika 1.LF UK 
5 III. Interní klinika 1.LF UK 
 
     Východiska: Metylace CpG oblastí v promotorech je dobře známým mechanismem regulace 
genové exprese. U řady tumor supresorových genů hypermetylace promotorů způsobuje jejich 
umlčení a v důsledku toho přispívá k progresi tumoru. Naopak u onkogenů je popisována 
demetylace promotorových oblastí. Otevřenou otázkou stále zůstává rychlost takovýchto změn. 
Přítomnost hypermetylovaných sekvencí genů hrajících roli v karcinogenezi byla opakovaně 
prokázána v poolu volně cirkulujících DNA u pacientů s tumory a zvažována jako potenciální 
biomarker. 
     Metodika: Aplikovali jsme metodiku Epi Tect Methyl qPCR Arrays za účelem vyšetření 
promotorů 24 genů, jejichž produkty se účastní procesu imunitní odpovědi na cfDNA 9 
hemodialyzovaných pacientů před a po skončení hemodialyzační procedury. Stejnou technologii s 
jinými panely genů (24 tumor supresorových genů a 24 genů pro epitelo- mesenchymální tranzici) 
jsme použili pro rozšíření molekulárně genetické charakterizace tubulocystárních karcinomů ledvin 
a jejich molekulární odlišení od karcinomů papilárních. 
     Výsledky: Prokázali jsme, že v průběhu hemodialyzační procedury dochází ke změnám 
metylačního profilu, například k demetylaci promotoru genu pro inhibin A – INHA (p=0.05, 
Wilcoxon signed ranks test). Hypermetylace promotorů tumor supresorových genů u pacienta s 
tumorem na úrovni cfDNA zůstala v průběhu hemodialýzy nezměněna. Při vyšetřování vzorků 
tubulocystárních  a papilárních karcinomů ledvin jsme nalezli hypermetylace u genů PDLIM4, 
RASF1, SOCS1, RUNX3 a IGF2, přičemž hypermetylace IGF2 nebyla dosud u tohoto typu tumorů 
popsána a vzhledem k zapojení genového produktu do regulační dráhy vedoucí k expresi VEGF by 
mohla být jedním z potencionálních markerů pro selekci pacientů senzitivních k cílené léčbě 
sunitinibem. 
Podpořeno grantem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. I/328. 
 
 



POSTERY 
Molekulárně genetická problematika nemalobuněčného karcinomu plic 
 
Panczak A.1, Suttrová E.1, Kebrdlová V.1, Kotlas J.1, Homolka J.2, Bortlová A.2, Křepela E.3, 
Štekrová J.1, Kohoutová M.1 
 
1 Ústav biologie a lékařské genetiky, 
2 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v 
Praze. 
3 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha. 
 
     Rakovina plic se řadí k nejčastějším nádorovým onemocněním; v České republice ročně přibude 
více než 6000 nově diagnostikovaných pacientů. Jedná o onemocnění multifaktoriální a jakkoli se 
ponejvíce spojuje s vlivy prostředí (zejména kuřáctvím cigaret), genetické faktory mají při jeho 
vzniku, progresi, terapii a prognóze významnou úlohu. Histologicky se zhoubné nádory plic dělí na 
dvě základní skupiny: malobuněčné (SCLC) a častější nemalobuněčné (NSCLC). Právě skupina 
NSCLC je předmětem intenzivního studia genetiků v poslední dekádě. Hlavní směry aktuálního 
výzkumu na úrovni velkých populačních vzorků se zaměřují na asociační studie jednotlivých 
oblastí našeho genomu (GWAS) s predispozicí ke vzniku nádoru, na kancerogenezu na úrovni 
nádorové buňky, na genetické determinanty v metastazování a v zásadní míře na farmakogenetiku 
protinádorové terapie. Na rozdíl od nádorových onemocnění jiných orgánů (mamma, tlusté střevo 
aj.) není znám žádný kauzální predispoziční gen. Onkogenetická problematika karcinomu plic, 
především NSCLC, patří již několik let k zadáním Laboratoře DNA diagnostiky ÚBLG VFN a 1. 
LF UK. Nejprve jsme se zaměřili na studium instabilotypizace tumorů odebraných peroperačně. 
Výsledky posloužily jako referenční data pro analýzu cell-free DNA v plazmě jako možné 
neinvazivní metody v diferenciální diagnostice nově zachycených pacientů s NSCLC; jako kontroly 
jsme užili skupinu pacientů s nenádorovým plicním onemocněním a skupinu anonymizovaných 
vzorků z rutinní hematologické laboratoře. Druhým tématem pak byla přímá analýza zárodečné a 
nádorové DNA na vybrané polymorfismy na chromozomu 15q25.1, které byly popsány jako 
asociované s karcinomem plic. Stanovili jsme genotypové a alelové frekvence asociovaných SNP u 
skupiny pacientů s NSCLC a skupin kontrolních v našem vzorku české populace a dále poukázali 
na alelické imbalance v této oblasti v některých nádorových DNA. Z pohledu praktické klinické 
genetiky jsou výstupy recentního výzkumu zatím omezeně použitelné a dostupné, nicméně klinické 
genetické poradenství v rodinách s výskytem plicních nádorů se postupně prosazuje ve světě a 
zavádíme je i na ambulanci našeho ústavu.  
Studie byla podpořena výzkumným záměrem MŠMT ČR MSM0021620808 



Hereditární palmoplantární keratoderma a ztráta sluchu způsobená mutacemi v genu GJB2 
– kazuistika 
 
Pourová Radka, Malíková Marcela, Havlovicová Markéta, Křepelová Anna 
 
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2.LF a FN Praha Motol  
 
     Mutace v genu GJB2, který kóduje protein Connexin-26, jsou nejčastější příčinou (až 50%) 
autosomálně recesivní nesyndromové ztráty sluchu (DFNB1, OMIM #220290). Vzácně jsou však 
jiné mutace v tomto genu příčinou autosomálně dominantní ztráty sluchu a to jak nesyndromové 
(DFNA3A, OMIM #601544), tak i několika různých syndromů – např. KID (#148210), 
Vohwinkelův (#124500) či Bart-Pumphreyův syndrom (#149200). Dosud bylo publikováno pouze 
5 rodin s projevy palmoplantárního keratorderma a ztráty sluchu (OMIM #148350) s prokázanými 
mutacemi v genu GJB2. 
     Prezentujeme intrafamiliární fenotypovou variabilitu v romské rodině, jejíž tři členové jsou 
postiženi ztrátou sluchu (ZS) a palmoplantární keratodermatosou (PK). Probandem je 22-letý 
chlapec, který kromě HL a PK trpí epilepsií s pozdním nástupem.Matka a sestra probanda jsou 
postiženy stejným stupněm ZS, avšak jejich kožní problémy jsou mnohem mírnější a nemají žádné 
známky záchvatového onemocnění. Probandův otec ztratil sluch po časné meningitidě a nemá 
žádné kožní problémy. Všichni prarodiče jsou slyšící a bez kožních příznaků. 
     Molekulárně genetická analýza odhalila u probanda mutace p.Arg75Trp (c.223C>T) a 
p.Met34Thr (c.101T>C) v genu GJB2. První z mutací již byla popsána jako patogenní dominantní 
mutace, nicméně role druhé mutace zůstává diskutabilní.  
Podpora: MZ0FNM2005 a IGA NS 9913-4.  



Anophthalmia, pituitary hypoplasia and craniofacial abnormalities as a consequence of 
interstitial deletion 14(q22.2q23.2) - a case report 
 
Zmítková Z. 
 
OLC ÚBLG FN Praha Motol 
 
     Interstitial deletions of the long arm of chromosome 14 are extremely rare and only few cases 
with deletions of 14q22-q23 have been described so far. Recent studies have suggested that this 
region on chromosome 14 is specifically involved in the development of pituitary and eye. 
Deletions of contiguous genes which are located in 14q22-q23 are known to be associated with 
anophthalmia, brain, pituitary, and ear anomalies, genital hypoplasia, poly/syndactyly or 
clinodactyly, high arched palate, growth retardation and developmental delay. We report one 
additional case of anophthalmia and extraocular anomalies associated with a de novo 14q22-q23 
deletion.  



Význam strukturních chromosomových aberací v hyperdiploidních buňkách  u  dětí s  akutní 
lymfoblastickou leukémií (ALL) 
 
Malinová E.1,2, Bártů L.1,2, Zemanová Z.1,2, Lizcová L.1,2, Pavlištová L.1, Smíšek P.2, Starý J.2, 
Michalová K.1 

 
1 Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD VFN a 1. LF UK, Praha; 
2 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha. 
 
     U více než 40% dětí s akutní lymfatickou leukemií (ALL) se v kostní dřeni objevují buněčné 
klony s heteroploidiemi a jejich včasná detekce hraje významnou roli při stanovení prognózy 
onemocnění. Významný je zejména nález buněk s více než 50 chromosomy (tzv. vysoká 
hyperdiploidie), který je považován za příznivý prognostický ukazatel. Také u těchto dětí však 
může docházet k relapsům onemocnění. Předpokládáme, že jejich prognózu může nepříznivě 
ovlivňovat výskyt dalších strukturních přestaveb v hyperdiploidních buňkách.  
     K analýze hyperdiploidních buněčných klonů u dětí s ALL používáme vedle konvenční 
cytogenetické analýzy různé modifikace molekulárně cytogenetických metod. K přesnému určení 
modálního počtu chromosomů používáme I-FISH s panelem a-satelitních a/nebo lokus-
specifických sond (Abbott Molecular). K přesné analýze strukturních přestaveb používáme 
mFISH/mBAND (MetaSystems). Kryptické nebalancované změny a jejich rozsah zjišťujeme 
metodou array CGH (CytoChip Focus Haematlogy, BlueGenome). 
     V letech 1995-2011 jsme vyšetřili buňky kostní dřeně u 220 nově diagnostikovaných dětí s  B-
ALL (86 dívek, 134 chlapců, Ć věk 7,9 let). Buněčné klony s více než 50 chromosomy jsme nalezli 
u 96 dětí (43,6 %), u 24 z nich jsme v hyperdiploidních klonech detekovali další strukturní 
chromosomové aberace. Hodnotili jsme typ a frekvenci strukturních a kryptických 
nebalancovaných změn v hyperdiploidních buňkách. Do strukturních přestaveb byl nejčastěji 
zahrnut chromosom 1, přičemž nejčastější rekurentní změnou byla duplikace části dlouhých ramen 
chromosomu 1 (celkem u 5 dětí). Do strukturních přestaveb dále opakovaně vstupovaly 
chromosomy 2, 7 a 14. Molekulárně cytogenetické nálezy jsme korelovali s klinickými parametry a 
s průběhem onemocnění. U nemocných s vysokou hyperdiploidií a dalšími strukturními aberacemi 
docházelo statisticky významně častěji k relapsům onemocnění a měli kratší dobu přežití bez 
události. 
     Nález kryptických strukturních aberací v hyperdiploidních buňkách je spojen se zhoršenou 
prognózou onemocnění a vyšším rizikem vzniku relapsu i u pacientů s primárně prognosticky 
příznivým cytogenetickým nálezem. 
Práce byla podpořena granty MZOVFN2005, MSM0021620813 a MSMLC535. 



Trombofilní mutace a genetické varianty u mužů a žen české populace 
 
Koudová M.1, Vlčková R.1, Bittóová M.1, Alánová R.1, Slepičková I.1, Lavická E.1, Hlaváčová M.1, 
Izrael G.1, Indráková V1 ,Majer M.1, Karas J.1, Kohlíková E.1,2  
 
1 GHC GENETICS s.r.o. - NZZ, 
2 FTVS UK, Praha 
 
    Úvod: Trombofílie je obecně stav zvýšené dispozice k tvorbě trombů. Jedná se o multifaktoriální 
onemocnění, tedy výsledek kombinovaného působení genetických dispozic a vnějších faktorů. 
Genetické dispozice pro trombózu zahrnují mutace a genetické varianty v genech, které narušují 
rovnováhu v tvorbě a rozpouštění trombů nebo zvyšují hladinu homocysteinu v krvi. 
     Metodika: V rámci pilotních projektů preventivní péče bylo celkem vyšetřeno 800 žen a 800 
mužů české populace (po vyřazení pokrevních příbuzných bylo statisticky hodnoceno 781 žen/776 
mužů), průměrný věk testovaných osob byl 39,9 let. Materiál pro izolaci DNA byl získán stěrem 
sliznice dutiny ústní odběrovou soupravou pro bukální stěr (Flocked Swabs) nebo odběrem 
periferní nesrážlivé žilní krve. DNA byla izolována použitím separačních kolonek Qiagen pomocí 
kitu QIAmp DNA Minikit dle modifikovaného protokolu a využitím přístroje pro 
semiautomatickou izolaci DNA QuickGene 810. Izolovaná DNA byla analyzována použitím 
následujících metod pro molekulárně genetickou analýzu: PCR- ARMS, Real-Time PCR, 
fragmentační analýza na genetickém analyzátoru ABI 3130, High Resolution Melting Analysis na 
přístroji LightScanner a metodou DNA Microarray (GoldenGate Genotyping Assay) na přístroji 
BeadStation 500G. Byly testovány tyto mutace/genetické varianty: Leiden (G1691A) genu F5, 
G20210A genu F2, C677T  a A1298C genu MTHFR, 4G/5G genu PAI-1, c.196C>T genu ITGB3 
(HPA1), C10034T genu FGG, A290L a A304T genu F7. Statisticky byly vyhodnoceny frekvence 
jednotlivých alel a genotypů, které byly srovnány s údaji evropské populace. Současně byly 
výsledky korelovány s anamnestickými údaji z osobní a rodinné anamnézy. 
     Výsledky: Frekvence výskytu jednotlivých alel v genech regulujících hemostázu korelovala s 
daty evropské populace. Mutace Leiden genu F5 prokázána v 7,5% u žen a v 8,4% u mužů. (v 
homozygotním stavu v 0,1% u žen a 0,6% u mužů ), mutace G20210A F2 prokázána v 2,7% u žen 
a v 3,1% u mužů (v homozygotním stavu nebyla prokázána). Celkem u mužů i žen obě tyto mutace 
nalezeny v 11,2% (1 žena a 1 muž nositelé obou mutací). Z těchto geneticky rizikových jedinců by 
na základě anamnestických dat až 80% nesplňovalo doporučená klinická kritéria pro genetické 
testování, přičemž téměř u ˝ z nich byly současně zjištěny zevní rizikové faktory pro vznik 
trombózy (obezita, kouření, u žen užívání hormonální antikoncepce) a jsou tedy významně rizikoví 
pro rozvoj tromboembolické nemoci. Celkem prokázán rizikový genotyp 4G/4G genu PAI-1 v 
28,2%, rizikové genotypy TT genů FGG a F7 každý v 6,4%, protektivní genotyp AA genu F7 v 
1,4% Homozygotní rizikové alely 1b/1b HPA1 v 1.8%. V genu MTHFR ovlivňujícím hladinu 
homocysteinu byla trojkombinace rizikových alel 677T a 1298C (genotypy TT/AC a CT/CC) 
prokázána každá v 0,13%, rizikový genotyp TT/CC nalezen nebyl.  
     Závěr: Přínosem projektu je zjištění frekvence výskytu jednotlivých testovaných alel/genotypů u 
žen a mužů české populace, tedy získání kontrolní skupiny pro další studie. Téměř ˝ mužů i žen ve 
zvýšeném riziku (kombinace genetických a zevních faktorů) není dle doporučených klinických 
kritérií indikována ke genetickému vyšetření. Následnou hematologickou dispenzarizací a 
dodržováním preventivních opatření předpokládáme významné snížení rizika vzniku trombózy a 
jejích komplikací u těchto rizikových jedinců v budoucnosti. Výskyt kombinací rizikových alel 
MTHFR odpovídá u mužů i žen dřívějším údajům, že zvyšující se podíl mutovaných alel 677T a 
1298C MTHFR snižuje životaschopnost plodu.  
Práce byla podpořena projekty preventivní péče ve spolupráci s VZP ČR „Cesta pro zdraví žen“ a 
„Cesta ke zdraví mužů“  



Molecular cytogenetics and molecular genetics methods in brain tumors 
 
Urbanovská I.1, Šimová J.1, Uvirová M.1, Dvoračková J.2, Buzrla P.3, Paleček T.4, Drábek J.5 
 
1 CGB Laboratory Inc. Cytogenetic and molecular genetic laboratory Ostrava-Vitkovice 
2 University of Ostrava,  Faculty of Medicine 
3 Faculty Hospital Ostrava, Institute of Pathology 
4 Faculty Hospital Ostrava, Clinic of Neurosurgery 
5 Laboratory of Experimental Medicine, Faculty Hospital Olomouc 
 
     Primary brain tumors comprise about 1-2% of all tumors. Any optimal therapeutic approach to 
significantly affect the prognosis of patients has not been found yet. It is expected that the therapy 
would be based among others on the knowledge of genetic changes in individual types of tumor by 
monitoring the chromosomal abnormalities, mutations and epigenetic changes of various genes. 
     We examined 178 primary brain tumor samples. 110 samples were gliomas (including 
glioblastomas, low grade astrocytomas, anaplastic astrocytomas). The most frequent abnormalities 
include amplification of EGFR gene, polysomy of chromosome 7 and monosomy of chromosome 
10. Other frequent chromosomal changes were deletions of tumor suppressor genes RB1 on 
chromosome 13, TP53 on chromosome 17 and CDKN2 on chromosome 9. In some cases of 
glioblastomas the examinations were completed by determination of methylation status of MGMT 
promoter. Methylated MGMT promoter is associated with better chemotherapeutic response and 
with longer survival. 
     Then we examined 49 meningiomas and the most frequent abnormalities were deletions of 22q 
and 1p36 and then monosomy 14. The combination of deletion 1p36 and monosomy 14 is 
associated with higher risk of tumor recurrence and with worse prognosis.  
     In some cases of meningiomas grade I, found chromosomal changes were associated with 
atypical or anaplastic meningiomas and in these cases was higher risk of recurrence of the tumor. 
The results were in accordance with the clinical and histological findings and confirmed the 
original diagnosis. Some of the aberrations have prognostic value.  



Parciální trizomie chromozomu 11 u dítětě matky s inzercí (1;11)(p22.3;q25q23.3) 
 
Dolinková M., Černá D., Brychová L., Balcar A., Grečmalová D. 
 
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava 
 



Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií  
 
Lochmanová J.1,2, Navrkalová V.1, Dvořáková B.1, Mráz M.1,2, Pavlová Š.1,2, Plevová K.1,2, Tichý 
B.1,2, Malčíková J.1,2, Šebejová L.1,2, Beneš V.3, Rausch T.3, Brychtová Y.1,2, Doubek M.1,2, Trbušek 
M.1,2, Mayer J.1,2, Pospíšilová Š.1,2 
 
1 Interní-hematoonkologická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova 
Univerzita, Brno  
2 Středoevropský technologický institut, Masarykova Univerzita, Brno  
3 EMBL Heidelberg, Genomics Core Facility, Heidelberg, Německo  
 
     MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující jednořetězcové RNA regulující genovou expresi. U 
pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) bylo prokázáno, že expresní profil miRNA je 
asociován s prognostickými markery (např. IgVH mutační status, abnormality genu TP53) a 
progresí choroby. I přesto, že je výskyt nádorově-specifických jednonukleotidových polymorfismů 
(SNP) i mutací v miRNA genech známý, u CLL pacientů nebyl prozatím popsán jejich vliv a 
frekvence výskytu.  
     Cílem naší práce bylo najít nové sekvenční varianty v genech pro 110 pre-miRNA, které se 
mohou podílet na patogenezi CLL. 
     Pomocí resekvenačního mikročipu (Affymetrix) jsme analyzovali 105 vzorků/98 CLL pacientů 
(82,5% nemut IgVH). Dle výsledků I-FISH měla většina vzorků alespoň jednu chromosomální 
aberaci (hierarchická klasifikace: del17p 20%; del11q 46%; +12 3%; del13q 19%; normální 
karyotyp 12%). Na základě funkční analýzy genu TP53 (FASAY) byla nalezena mutace v genu 
TP53 u 42 vzorků (40%). miRNA byly amplifikovány z genomové DNA z periferní krve metodou 
long-range PCR. Amplikony byly ekvimolárně smíchány, fragmentovány a hybridizovány na 
mikročipu podle protokolu výrobce. Přítomnost mutací byla ověřena klasickým sekvenováním. 
Somatický/germinální původ mutací byl zjištěn sekvenací DNA z bukální sliznice.  
     Resekvenační mikročip detekoval 17 anotovaných SNP (NCBI dbSNP Build 132) u 98 pacientů. 
Dále bylo objeveno 8 nových heterozygotních záměn – mutací (pri-miR-29a, pri?miR?655; pre-
miR-16-1, pre?miR?15b, pre-miR-106b, pre-miR-223, pre-miR-372; miR?142-3p). Mutace v miR-
655 byla CLL-specifická. Mutace v pre-miR-223, pre-miR-372 a pre-miR-16-1 byly zárodečné.  
     Z našich výsledků vyplývá, že SNP i mutace v miRNA genech se vyskytují u většiny CLL 
pacientů. Celkem jsme u 98 pacientů detekovali 17 SNPs a 8 nových mutací. Germinální (miR?16-
1) i somatická mutace (miR?655) by mohly přispívat k patogenezi CLL. Vliv zbývajících mutací 
lze také považovat za nezanedbatelný, jelikož miRNA (miR-223, miR?29a, miR-15b) již byly 
asociovány přímo s CLL patogenezí a u miR-142, miR-106b, miR-372 byla prokázána souvislost s 
jinými nádory. 
Podporováno granty IGA-MZ-CR-NT11218-6/2010, NS10439-3/2009, NS9858-3/2009, MPO-CR-
FR-TI2/254 a MSMT-CR-MSM0021622430. 



Využití denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie pro screening změn genu TP53 u 
pacientů s chronickou lymfocytární leukemií 
 
Kantorová B.1,2, Malčíková J.1,2, Lochmanová J.1,2, Šmardová J.3, Trbušek M.1,2, Pavlová Š.1,2, 
Šebejová L.1,2, Doubek M.1,2, Mayer J.1,2, Pospíšilová Š.1,2 
 
1 Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF 
MU 
2 Středoevropský technologiký institut CEITEC MU 
3 Ústav patologie FN Brno 
 
     Chronická lymfocytární leukemie (CLL) patří v řadě západních zemí mezi nejčastěji 
diagnostikovaný typ maligní lymfoproliferace dospělých. CLL je charakterizována poměrně 
variabilním klinickým průběhem, který značně znesnadňuje standardizaci léčebných přístupů a 
stanovení přesné prognózy onemocnění. Jedním ze slibných markerů predikce délky přežívání a 
léčebné odpovědi pacientů jsou aberace nádorového supresoru p53, spojené s velmi špatnou 
prognózou CLL. K narušení fyziologické funkce tohoto klíčového buněčného proteinu dochází 
nejčastěji v důsledku delece oblasti 17p.13.1 zahrnující gen TP53, která bývá zpravidla asociována 
s mutací zbývající genové alely. Rovněž v případě méně běžného monoalelického poškození byl 
recentně u CLL prokázán jeho nepříznivý klinický význam. Z důvodu různorodého charakteru p53 
aberací proto v současné době probíhá řada projektů zaměřených na optimalizaci metodologie pro 
jejich přesnou detekci. Na genové úrovni jsou pro mutační analýzu dostupné prescreeningové 
metodiky, čipové technologie, popřípadě moderní přístupy sekvenování. 
     Cílem naší retrospektivní studie bylo stanovit význam screeningu změn genu TP53 pomocí 
denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie (DHPLC). 
     Do souboru bylo zahrnuto 63 pacientů s CLL, u kterých byla na základě předchozích vyšetření 
předpokládána zvýšená pravděpodobnost záchytu mutací v genu TP53. Biologický materiál tvořila 
DNA izolovaná ze separovaných buněk CD19 (popřípadě mononukleárních buněk) periferní krve. 
Pomocí DHPLC byla analyzována oblast exonů 4-9 genu TP53, profilově odlišné PCR produkty 
byly následně podrobeny přímému sekvenování. 
     Na základě DHPLC screeningu 266 amplikonů bylo u 57/63 (88 %) pacientů rozpoznáno 108 
aberantních PCR produktů. Jejich následná sekvenační analýza odhalila 68 mutací u 45/63 (71 %) 
pacientů. Jednalo se o substituce (49/68), delece (13/68) a inzerce (5/68). Kromě mutací bylo u 
33/63 (52 %) pacientů detekováno 37 sekvenčních variant odpovídajících běžným typům 
polymorfizmů. U 14 profilově odlišných PCR produktů se příčinnou sekvenční změnu nepodařilo 
charakterizovat, patrně v důsledku jejího nízkého procentuálního zastoupení. 
     Pomocí DHPLC byly u studovaného souboru pacientů rozpoznány všechny aberantní PCR 
produkty odpovídající různým změnám genu TP53. Metodika DHPLC je díky své citlivosti a 
specifitě vhodná nejen pro screening dědičných změn, ale rovněž pro záchyt získaných mutací u 
nádorovýh buněk. 
Studie byla podpořena granty IGA MZČR NS10439-3/2009, NR9858-3/2009, MSMT 
MSM0021622430, GAČR P301/10/0590 a MPO FR-TI2/254. 



Expresní analýza genů zapojených v patogenezi RMS 
 
Krsková L, Kalinová M, Hilská I, Šrahůlková P, Langerová E, Kodet R 
 
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF a FN Motol, Praha 
 
     Rabdomyosarkomy jsou nejčastějšími nádory měkkých tkání dětského věku. Rabdomyosarkomy 
dětského věku se vyskytují ve dvou základních variantách: alveolární (aRMS) a embryonální 
(eRMS).  
     Provedli jsme absolutní kvantifikaci fúzních genů (PAX3-FKHR a PAX7-FKHR) a genů 
zapojených do patogeneze RMS (MyoD1, Myogenin, Igf2, Gok, Egfr a hTERT). Vyšetřili jsme 
136 vzorků od 92 pacientů s diagnózou RMS a kontrolní skupinu vzorků.  
     Mezi oběma skupinami RMS jsme nepozorovali signifikantní rozdíl v hladině exprese MyoD1 a 
Myogeninu. Podobnou hladinu mRNA MyoD1 i Myogeninu jako u RMS jsme detekovali i ve 
zdravé svalové tkáni. Pozorovali jsme statisticky významnou závislost mezi hladinou MyoD1 
mRNA a ztrátou heterozygosity v oblasti 11p15.  
     Sledovali jsme roli imprintovaného genu Igf2 a nádorového supresoru Gok (STIM1) v 
patogenezi RMS. Zjistili jsme, že exprese genu Igf2 hraje roli v patogenezi RMS. Hladina mRNA  
Igf2 byla u RMS signifikantně vyšší než u kontrolní skupiny (p=0.0001). Nepozorovali jsme rozdíl 
v hladině exprese Igf2  mezi eRMS a aRMS.  
     Zjistili jsme stonásobně vyšší hladinu Igf2 mRNA u RMS oproti zdravé svalové tkáni. Zjistili 
jsme vysokou hladina Igf2 mRNA u RMS v korelaci s hladinou mRNA pro MyoD1 (p=0.0003) a 
pro Myogenin (p=0.0008).  
     Exprese nádorového supresoru Gok se pravděpodobně v patogenezi RMS neuplatní. Nejvyšší 
hladiny mRNA genu Gok jsme zjistili ve zdravé svalové tkáni a nenašli jsme významné rozdíly v 
hladině mRNA tohoto genu u různých nádorových onemocnění.  
     Hladina mRNA  hTERT byla u RMS vyšší než u kontrolní skupiny (p=0.0001). Dále jsme 
pozorovali rozdíl v hladině exprese hTERT u 2 skupin RMS (p=0.0122) – vyšší hladina u aRMS.  
Hladina mRNA Egfr byla u RMS vyšší než u kontrolní skupiny (p=0.0001) Dále jsme pozorovali 
rozdíl v hladině exprese Egfr u 2 skupin RMS (p=0.0014) – vyšší hladina u eRMS.  
Výzkum byl podporován granty: GAČR 304/07/0532, MŠMT 0021620813 a Výzkumným 
projektem MZ FNMMZO2005. 



Derivovaný izochromozóm 17q u dvoch adolescentných pacientov s APL 
 
Žákovičová A., Čermák M., Szabóová Ž., Ružbacký R., Svoreň Z., Kutková M., Leitnerová M., 
Tóthová D., Copáková L. 
 
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava 
 
     Akútna promyelocytová leukémia (APL) u detských pacientov je klinicky podobná ako u 
dospelých, ale u detí sa častejšie vyskytuje hyperleukocytóza (definovaná ako WBC) a 
mikrogranulárne morfologické subtypy (MBv). Z hľadiska genetického sa pri APL najčastejšie 
jedná o reciprokú translokáciu t(15;17)(q22;q21) – 70%-90% prípadov.  
     V prezentácii popisujeme 2 kazuistiky adolescentných pacientov (16 a 17 rokov) s APL. 
Pacientka č. 1 (16 rokov) bola odoslaná na genetické vyšetrenie s pancytopéniou, súčasne s 
patológom sme z kostnej drene došpecifikovali diagnózu na AML M3 na základe cytogenetického 
nálezu: 46,XX,t(15;17)(q22;q21),ider(17)(q10)t(15;17)(q22;q21). Derivovaný izochromozóm 17q 
sme potvrdili metódou FISH v 90% vyšetrenej populácie jadier. Zároveň sme na molekulovej 
úrovni metódou kvantitatívnej RQ PCR identifikovali fúzny transkript pml/rara so zlomom bcr1. 
Momentálne je pacientka po indukčnej terapii v cytogenetickej remisii ochorenia a sledujeme ju na 
úrovni MRD.  
     Pacient č. 2 (17 rokov) mal v čase diagnózy karyotyp: 46,XX,t(15;17)(q22;q21)[4]/47,idem, 
+ider (17)(q10)t(15;17)(q22;q21)[16]. V karyotype tohto pacienta sú prítomné dva klony s 
translokáciou t(15;17), pričom v jednom z nich sú tri chromozómy č. 17: normálny, derivovaný a 
derivovaný izochromozóm 17. Na molekulovej úrovni sme metódou kvantitatívnej RQ PCR 
identifikovali fúzny transkript pml/rara so zlomom bcr1.U pacienta sme po indukčnej chemoterapii 
zaznamenali len mierny pokles percentuálneho zastúpenia jednotlivých patologických klonov. 
Naďalej ho sledujeme.  
     Obe kazuistiky sú zdokumentované obrázkami karyotypov, výstupmi z FISH vyšetrení a 
doplnené o analýzu metódami mBand a M-FISH. 



Zvýšené riziko reprodukčních poruch pro nositele heterochromatinových variant  
 
Šípek A. jr.1, Panczak A.1, Mihalová R.1, Celbová L.1, Janashia M.1, Kohoutová M.1 
 
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, Praha 
 
     Heterochromatinové varianty chromosomů jsou považovány za klinicky nevýznamné varianty 
lidského karyotypu. Běžně postihují zejména chromosomy s oblastmi konstitutivního 
heterochromatinu (1, 9, 16 a Y). Přesto se stále objevují práce, které upozorňují na možnou 
souvislost těchto odchylek a různých klinických diagnóz, především pak s poruchami reprodukce. 
V této studii jsme ověřovali tuto možnou závislost pomocí dat z naší laboratoře. 
     V první části studie jsme porovnávali četnost heterochromatinových variant u skupiny osob s 
reprodukční poruchou (761 osob) a kontrolní skupiny zdravých plodů (885 plodů vyšetřovaných 
pouze z důvodu vyššího věku matky). Celkově jsme našli heterochromatinové varianty u 106 osob 
(13,9 %) s poruchou reprodukce, ovšem pouze u 74 plodů z kontrolní skupiny (8,7 %). Tento rozdíl 
je statistický významný (p < 0,001). Nejčastějšími odchylkami byly heterochromatinové varianty 
chromosomu 9, které byly zachyceny u 51 osob (6,7 %) s reprodukční poruchou a u 32 plodů (3,7 
%). I zde byl rozdíl statisticky významný (p < 0,01). 
     V druhé části studie jsme porovnávali četnost reprodukčních poruch u osob s variantou 
chromosomu 9 (nejčastější skupina z první části studie) a u osob se zcela normálním karyotypem. Z 
celkem 383 osob s variantami chromosomu 9 byla reprodukční porucha indikační diagnózou k 
vyšetření karyotypu u 166 z nich (43,3 %). V kontrolní skupině 615 náhodně vybraných osob se 
zcela normálním karyotypem bez jakýchkoliv variant, byla reprodukční porucha indikační 
diagnózou u 193 z nich (31,4 %). Tento rozdíl je statisticky vysoce významný (p < 0,0001); 
relativní riziko reprodukční poruchy pro osoby s heterochromatinovou variantou chromosomu 9 
činí 1,38 (95% CI = 1,17 - 1,63). 
     Naše výsledky potvrzují nálezy ostatních autorů. Nevysvětlují ovšem příčinu tohoto fenoménu. 
Bude zapotřebí podrobnějších studií a přesné molekulárně-cytogenetické charakteristiky 
zmiňovaných variant k definitivnímu ověření jejich klinické významnosti. 



Syntenní mapování odhalilo fůzi pohlavního chromosomu Z a autosomu během evoluce 
karyotypu u obalečů (Lepidoptera:Tortricidae) 
 
Sýkorová M., Nguyen P., Šichová J., Kůta V., Dalíková M., Čapková-Frydrychová R., Neven L. 
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Mutace v genu CDKL5 u dívky s Lennox-Gastaut syndromem 
 
Záhoráková D.1, Langová M.2, Brožová K.3, Martásek P.1 
 
1 Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN, Praha 
2 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 
3 Dětská neurologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 
 
     Mutace v CDKL5 genu (Xp22), bývají popsány především u pacientů s včasnou infantilní 
epileptickou encefalopatií typu 2 a atypickou variantou Rettova syndromu s nástupem záchvatů v 
prvních měsících po narození. Klinickému obrazu obou onemocnění dominuje středně těžká až 
těžká mentální retardace a epilepsie, která je ve většině případů farmakorezistentní. Frekvence 
kauzálních mutací je relativně vysoká (9-28%) a většinu potvrzených případů tvoří dívky. 
Produktem genu je cyclin dependent kinase-like 5 protein, kterého jehož biologická funkce nebyla 
dosud přesně objasněna. Pravděpodobně se ale účastní stejných procesů jako MeCP2 protein, 
produkt MECP2 genu, který je hlavním kauzálním genem pro Rettův syndrom. Představujeme 
klinický případ pacientky s nově popsanou de novo mutací v genu CDKL5. 
     U nemocné s epilepsií, psychomotorickou retardací a mikrocefalií byla stanovena diagnóza 
Lennox-Gastautova syndromu. První záchvaty se u ní objevily ve věku 7 týdnů a aplikace 
antiepileptických léků je již 15 let bez výraznějšího dlouhodobého efektu. Molekulárně genetická 
analýza genu CDKL5 prokázala přítomnost nově popsané heterozygotní mutace 
c.902_977+29del105. Uvedená mutace nebyla cílenou analýzou nalezena ani u jednoho z rodičů 
pacientky. 
     Jedná se o první potvrzený případ mutace genu CDKL5 v České republice. Analýza CDKL5 
genu by měla být indikována u pacientek s atypickou variantou Rettova syndromu s včasným 
nástupem záchvatů a také u pacientů se širším spektrem včasných farmakorezistentních záchvatů, 
infantilních spasmů a psychomotorickou retardací. 
Podpořeno grantem MSM 0021620806. 



Preventivní vyšetření pacientů s balancovanou translokací 
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Případ problematické identifikace malého derivovaného chromozomu 1 
 
Tesner P.1, Mihalová R.2, Baxová A.2, Zimanová V.1, Drábová J.1, Kočárek E.1 
 
1 Ústav biologie a lék. genetiky UK-2.LF a FNM 
2 Ústav biologie a lék. genetiky 1.LF UK a VFN 
 
     Marker chromozomy (small supernumerary marker chromosomes – dále jen sSMC) jsou malé 
nadpočetné chromozomy, které nalézáme odhadem u jednoho z 2200 lidí (bez ohledu na pohlaví, 
etnikum apod.). U většiny nosičů nemají sSMC žádné klinické projevy, přesto je ve větší míře 
nacházíme u osob s poruchami fertility, s mentální retardací, event. s vrozenými vývojovými 
vadami. Chceme-li alespoň částečně předpovědět možný účinek na fenotyp jedince (u prenatálních 
vyšetření), popř. vztah k fenotypovým abnormalitám u již narozené osoby, je třeba přesně určit 
chromozom, z něhož pocházejí, a co nejpřesněji zmapovat genetický materiál, který je v sSMC 
obsažen. K tomu mimo jiné slouží různé modifikace metody fluorescenční in situ hybridizace 
(FISH) včetně modernějších mnohobarevných variant (multicolour FISH). 
     Prezentujeme kazuistiku postnatálně identifikovaného sSMC, kdy molekulárně cytogenetické 
vyšetření téhož marker chromozomu poskytlo ve dvou vzorcích od stejné pacientky poněkud 
odlišný výsledek. K analýze byla použita metoda mFISH s malovacími sondami a po ní (k 
verifikaci a upřesnění nálezu) také sonda pro pericentromerický heterochromatin chromozomu 1. 
     Při vyšetření chromozomů získaných z prvního vzorku periferní krve byl nadpočetný 
chromozom patrný jako drobný sSMC okrouhlého tvaru, který byl plně pokrytý signálem sondy pro 
pericentromerický heterochromatin chromozomu 1. Vyšetření chromozomů z  kultivace později 
odebraného vzorku však ukázalo, že jde o jasný ring-chromozom, který obsahuje mimo zmíněného 
heterochromatinu i významnou část euchromatinu. Jde tedy s největší pravděpodobností o kruhový 
chromozom vzniklý z chromozomu 1. Přesný rozsah sSMC nebyl dosud úspěšně stanoven; analýzu 
komplikuje skutečnost, že marker chromozom se vyskytuje v mozaice. I současný výsledek však 
jasně podtrhuje nutnost zachovat značnou diagnostickou obezřetnost při interpretaci výsledků 
molekulárně cytogenetických vyšetření sSMC. 
S podporou GAUK č. 264811 a TAČR č. TA01010931. 



Genetické varianty NADPH - cytochrom P450 oxidoreduktasy a jejich potenciální role ve 
farmakogenetice 
 
Tomková M.1, Baxová A.1, Masters B. S. S.2, Gurwitz D.3, Martásek P.1 

 
1 Department of Pediatrics, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic  
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     NADPH - cytochrom P450 oxidoreduktasa (CYPOR) je membránově vázaný enzym, který 
transportuje elektrony z NADPH na všechny mikrozomálně lokalizované cytochromy P450. Tyto 
enzymy jsou zodpovědné především za I. fázi biotranformace endo- a exogenních látek. V poslední 
době se ukazuje, že některé varianty cytochrom P450 oxidoreduktasy mohou mít vliv na inter- a 
intraindividuální variabilitu metabolismu léků a enzym CYPOR se tak dostal do centra zájmu 
farmakogenetiky.  
     Abychom zjistili frekvence polymorfismů genu POR (gen kódující CYPOR) ve zdravé populaci, 
sekvenovali jsme gen POR u 301 zdravých nepříbuzných jedinců marokánské a aškenázské 
židovské populace a 194 jedinců populace české. 
     Jedenáct z 15 exonů genu POR (exony 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) bylo analyzováno 
přímým sekvenováním. Zbylé 4 exony jsme vyšetřili metodou HRM na LightScanneru a vzorky, u 
kterých byly detekovány změny profilu v křivkách tání ve srovnání s negativní kontrolou byly 
následně podrobeny sekvenování.  
     Při porovnání obou skupin jsme zjistili vyšší heterogenitu polymorfismů genu POR v židovské 
populaci. Podařilo se nám identifikovat 11 jednobodových substitucí. V šesti případech se jednalo o 
nově nalezené genetické varianty. V české populaci jsme popsali jen dvě jednobodové substituce, z 
nichž jedna je doposud v literatuře nepopsaná. Nově nalezené bodové substituce jsou předmětem 
samostatného sdělení, v této práci jsme se zaměřili na již známe genetické varianty popsané v 
židovské populaci (Ala115Val, Pro228Leu and Val631Ile) a jejich možnou roli biomarkerů pro 
budoucí farmakogenetický skríning. 
Tato práce je podporována grantem GAČR P301/10/1426. 



Prestavby MLL génu u pacientov s akútnou leukémiou 
 
Ružbacký R., Svoreň Z., Čermák M., Janíková P., Szabóová Ž., Kutková M., Copáková L. 
 
Oddelenie lekárskej genetiky – Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko 
 
Úvod 
Translokácie zahŕňajúce chromozómový band 11q23 sa vyskytujú u väčšiny detských pacientov s 
akútnou lymfoblastovou leukémiou a u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou. Väčšina 
týchto translokácii vedie k prestavbám MLL génu a vzniku nových chimerických génov. Počet 
pacientov s akútnou leukémiou s prestavbou MLL génu dosahuje v Európe ročne cca 800 prípadov 
(cca 300 detských a 500 dospelých pacientov).  
Medzi najčastejších fúznych partnerov MLL génu patria: AFF1/AF4 (4q21),  
MLLT3/AF9 (9p23), MLLT1/ENL (19p13.3), MLLT10/AF10 (10p12), MLLT4/AF6 (6q27),  
ELL (19p13.1), EPS15/AF1P (1p32), MLLT6/AF17 (17q21). 
Materiál and metódy 
V období od januára 2009 do konca júna 2011 sme vyšetrili 307 pacientov s diagnózou akútnej 
leukémie. Prítomnosť prestavby MLL génu sme zisťovali metódou klasickej cytogenetiky a 
metódou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) s komerčne dostupnou sondou LSI MLL Dual-
Color, Break-Apart Probe. Prítomnosť prestavby MLL génu sme potvrdili aj pomocou metódy RT-
PCR (PCR s použitím reverznej transkriptázy).  
Výsledky a závery 
V spomínanej skupine 307 pacientov s akútnou leukémiou sme potvrdili 16 pacientov s prestavbou 
MLL génu, čo tvorí 5,2%. Tento počet je v súlade s údajmi uvádzanými v publikovanej literatúre. 
Prezentujeme tiež kazuistiky zaujímavých pacientov, pri ktorých sme na detekciu prestavby MLL 
génu použili aj metódu multicolour FISH. Informácie o pacientoch zahŕňajú klinické a 
hematologické údaje a tiež údaje o dosiahnutí kompletnej remisie alebo relapsu na cytogenetickej a 
molekulárnej úrovni.   



Centrosome amplification and gene expresion in multiple myeloma 
 
Dementyeva E., Sevcikova S., Kryukov F., Nemec P., Greslikova H., Kupska R., Kuglik P., Hájek 
R. 
 
Babak Myeloma Group, Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic 
 
     Centrosome amplification (CA) may lead to genomic instability of malignant plasma cells in 
multiple myeloma (MM). Study objective was to evaluate association of CA with expression of 
genes controlling centrosome duplication. Centrin number was used to define presence of CA in 
PCs (CD138+) of MM patients: more than 4 signals were considered to be positive. Samples with 
?10% of PCs with >4 fluorescence signals of centrin were considered CA positive. 18 MM patients 
were evaluated for CA in PCs. The patients’ characteristics were: males/females 9/9, median age of 
69 years, newly diagnosed and relapsed patients. qRT-PCR (6 CA positive vs 12 CA negative 
patients) were performed on PC focusing on chosen genes. Gene expression analysis showed 
significant increase in relative quantification coefficient R of following genes (data presented as 
median [range]): AURKA 0.11 [0.02-0.26] vs 0.34 [0.11-0.9], PCNT 0.51 [0.11-1.52] vs 1.84 
[0.51-3.20] and TACC3 0.2 [0.03-0.45] vs 0.82 [0.04-2.63] for CA negative vs CA positive 
patients, resp. (p<0.03). Also, coefficient R of genes PCNT, AURKB, AURKA, CCNB2, PLK4, 
HMMR, TACC3 was strongly correlated with percentage of CA positive PC (rs>0.5, p<0.05). In 
this study, we showed close interaction between presence of CA and expression of genes 
controlling centrosome duplication (PCNT, AURKB, AURKA, CCNB2, PLK4, HMMR, TACC3). 
Some of these genes (AURKA, PCNT and TACC3) reflect even CA positivity of patients. 
This work was supported by grants NT11154, NS10207, NS10406, NS10408, LC06027, 
MSM0021622434, GAP304/10/1395. 



Sledování metylačních změn v oblasti 9p21 u pacientů s myelodysplastickým syndromem a 
akutní myeloidní leukémií 
 
Čechová H., Laššuthová P., Nováková L., Štemberková R., Jenčík J., Staňková M., Hrabáková P., 
Pegová K., Žižková H., Čermák J. 
 
NRL pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 
 
     Epigenetické „de novo“ metylace CpG ostrovů mohou být významným momentem v maligní 
transformaci buněk. Mezi dva nejčastěji metylované geny patří inhibitor cyklin-dependentní kinázy 
2B (CDKN2B) a inhibitor cyklin-dependentní kinázy 2A (CDKN2A). V naší studii byla metylace 
těchto genů hodnocena u 63 pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS), u 2 se smíšeným 
myelodysplastickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPN) a u 13 pacientů s akutní 
myeloidní leukémií (AML). Dále byl sledován i trend metylace u pěti pacientů léčených 5-
azacytidinem. Výsledky byly korelovány se skupinou 26 zdravých dárců. Pro detekci hladiny 
metylace byla použita metylově-specifická MLPA (multiplex ligation-dependent probe 
amplification). Aberantní metylace byla zjištěna v genu CDKN2A u 38% a v CDKN2B u 77% 
MDS pacientů. Ve skupině AML pacientů byla hladina metylace vyšší - 77% v genu CDKN2A a 
100% v genu CDKN2B. Bylo prokázáno, že u pacientů s MDS byla aberantní metylace spojená s 
tendencí k progresi onemocnění k více pokročilým formám a rozdíly v úrovni metylace mezi 
časnými a pokročilými formami MDS v CDKN2B genu byly statisticky významné (hodnota P 
<0,05). V genu CDKN2A byly rozdíly nesignifikantní. Na základě předchozích analýz byla hladina 
metylace u pacientů léčených 5-azacytidinem sledována pouze v genu CDKN2B. Naše výsledky 
ukazují, že gen CDKN2B by mohl být použit jako prognostický marker leukemické transformace u 
MDS pacientů a zvýšená metylace asociuje s progresí MDS do AML. 
Práce byla podpořena VZ ČR 00023736. 



Letální hypofosfatázie – kasuistika 
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     Hypofosfatázie je hereditární onemocnění, jehož molekulární podstatou jsou mutace ALPL genu 
kódujícího TNSALP (tkáňově nespecifickou alkalickou fosfatázu). ALPL gen je lokalizován na 
chromozomu 1p36.1. Bylo již popsáno 250 mutací tohoto genu. Snížení nebo chybění aktivity 
TNSALP poškozuje mineralizaci kostí a dentice, dochází k poruše desmální a enchondrální 
osifikace. 
     Onemocnění má velmi variabilní expresivitu – z hlediska nástupu a tíže příznaků se v současné 
době rozlišuje 6 forem: 1) perinatální letální, 2) perinatální benigní, 3) infantilní, 4) dětská, 5) 
adultní a 6) odontohypofosfatazie. Mezi jednotlivými formami nejsou ostré hranice, klinické 
subtypy se mohou částečně překrývat.  
     Perinatální letální a infantilní forma mají autozomálně recesivní typ dědičnosti, pozdní formy 
jsou dědičné autozomálně dominantně i autozomálně recesivně.  
     Uváděná kasuistika se týká pacientky s perinatální letální formou hypofosfatázie. Kostní 
dysplazie byla zachycena při UZ vyšetření plodu ve 3.trimestru. Dítě po narození mělo zkrácené 
deformované končetiny, chybějící zvápenatění kalvy (caput membranaceum), tenká nedostatečně 
osifikovaná žebra, zúžený hrudník. K úmrtí došlo 8 hodin po narození následkem respiračního 
selhání. Rentgenový nález a klinický průběh svědčil pro letální formu hypofosfatázie.  
     Molekulárně genetické vyšetření se podařilo zajistit v  Centre d´Études de Biologie Prénatale, 
Versailles, Francie. U zemřelého dítěte byly nalezeny 2 patogenní mutace ALPL genu – šlo o 
složeného heterozygota pro mutace c.480delT/c.667C>T. Mutace c.667C>T je maternálního 
původu a již dříve byla popsána u pacientů s letální formou hypofosfatázie, mutace c.480delT je 
paternálního původu a poprvé byla zachycena u naší pacientky. V současné době rodina plánuje 
preimplantační genetickou diagnostiku.  



Mutace v genech pro PAI-1 a protein Z u pacientek s opakovanými spontánními potraty 
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     Opakované spontánní potraty (recurrent pregnancy loss; RPL) jsou častým a závažným 
medicínským problémem s multifaktoriální dědičností. Z genetických faktorů přispívajících k RPL 
tvoří důležitou skupinu dědičné trombofilní faktory, tj. genové mutace a polymorfismy, které 
ovlivňují přímo faktory hemokoagulačního systému, ale i fibrinolytický systém, trombocytární 
funkce aj., a vedou tak k hyperkoagulačnímu a/nebo hypofibrinolytickému stavu. 
     Předkládáme výsledky analýzy mutací genů pro inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (PAI1) a 
protein Z (PZ) v souboru 206 těhotných s idiopatickým RPL (2 - 8 spontánních abortů). Variantní 
genotypy PAI1 (-675)4G/5G, PZ 79G>A, PZ 13A>G, and PZ R255H byly stanoveny metodami 
analýzy křivky tání PCR produktu a RFLP. Pozorována byla významná pozitivní korelace RPL a 
genových variant PAI1 (-675)4G a PZ R255H.  
     Genetické trombofilní faktory jsou významným rizikovým faktorem a měly by být dále 
testovány jako součást komplexu mutifaktoriálních příčin vzniku RPL.  
Podpořeno grantem VZ MSM 002 162 0812 



SureChIP – nový validovaný postup pro zpracování vzorků metodou chromatinové 
imunoprecipitace 
 
Z. Halbhuber1, R. Blatný1, P. Burda2, M. Krivjanská1 a T. Stopka2 
 
1KRD obchodní společnost, s.r.o Praha 
2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
 
Produktovou řadu souprav SureChIP pro chromatinovou imunoprecipitaci vyvíjí firma KRD ve 
spolupráci s Univerzitou Karlovou v rámci projektu MPO č. FR-TI2/509. Tyto soupravy nabízejí 
možnost vysoce specifické a senzitivní detekce a kvantifikace cílových sekvencí genomové DNA, 
které v buňce váží specifické proteiny nebo nesou jiné specifické epitopy. Komplexy protein-DNA 
jsou fixovány a propojeny formaldehydem, následně fragmentovány a imunoprecipitovány za 
použití protilátek specifických vůči cílovým proteinům či jiným specifickým epitopům. Protein-
vázající DNA fragmenty jsou následně purifikovány a kvantitativně měřeny metodou kvantitativní 
polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Soupravy lze použít při studiu regulace transkripce 
(obsazení transkripčními faktory), struktury chromatinu (přítomnost chromatin-remodelujících 
faktorů), histonového kódu (různé histonové modifikace) a DNA metylace (imprinting, inaktivace 
X chromozomu, suprese repetitivních elementů). 
 
Základní typy souprav podle použité matrice jsou SureChIP I (cílová a kontrolní protilátka je 
fixována na A/G agarózových kuličkách) a SureChIP II (protilátky jsou fixovány na magnetických 
kuličkách). Kit obsahuje veškeré nutné reagencie a lze objednat i doplňující moduly (specifické a 
kontrolní primery; protilátky validované pro ChIP). 
 
Funkční charakteristiky této soupravy byly validovány porovnáním publikovaných a naměřených 
hodnot charakterizujících stav regulačních oblastí promotoru genu PU.1 v buňkách K562. Relativní 
kvantitativní stanovení aktivity jednotlivých oblastí bylo provedeno chromatinovou 
imunoprecipitací pomocí protilátky anti-H3K9Ac a kontrolní protilátky normal rabbit IgG a 
relativní kvantitativní polymerázovou řetězcovou reakcí v reálném čase za použití specifických 
primerů proti oblastem -17,5, -19,5, -13,4, -11 a -9,7 kb od počátku transkripce. Nejvyšší aktivita 
lokusu -15,9 odpovídá jeho známému atributu – jedná se o oblast specifického enhanceru 
 
Budoucími cíly je vývoj alternativních protokolů pro nízké počty buněk (103-5) a tzv. transfekční 
chromatinovou imunoprecipitace, která je založena na transfekci reporterového plazmidu do 
cílových buněk, což výrazně zvyšuje standardizaci celého postupu ChIP. 
 
Reference: 
 
Vargova K et al.: MYB transcriptionally regulates the miR-155 host gene in chronic lymphocytic 
leukemia. Blood. 2011 Apr 7;117(14):3816-25. Epub 2011 Feb 4. 
 

 
 
 


