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Prenatální diagnostika chromozomových aberací v České republice - aktuální data
Antonín Šípek jr.1, 2, 3, Vladimír Gregor 1, 4, Jan Klaschka5, 6, Marek Malý 5, 7, Antonín Šípek1, 3, 4, 8
Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3
Ústav lékařské genetiky 3. LF Univerzity Karlovy, Praha
4
Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha
5
Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha
6
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF Univerzity Karlovy, Praha
7
Státní zdravotní ústav, Praha
8
Oddělení lékařské genetiky, Gennet, Praha
1
2

Úvod
Prenatální diagnostika chromozomových aberací je soubor screeningových a diagnostických
metod, jejichž cílem je identifikace různých typů chromozomových odchylek ještě v průběhu
prenatálního období. Analýzy prenatální diagnostiky je důležitá zejména s ohledem na
nově zaváděné metody v posledních letech (microarray, NIPT), které budou do budoucna
samozřejmě celkovou úspěšnost diagnostiky dále ovlivňovat.

Metodika
V práci jsou využita data z registrů vedených v rámci Národního registru reprodukčního
zdraví, zejména pak Národního registru vrozených vad. Vedením těchto registrů je ze zákona
pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tato data jsou doplněna o
aktivně získávané údaje o prenatální diagnostice z pracovišť lékařské genetiky a ultrazvukové
diagnostiky v České republice (sběr dat probíhá pod záštitou Společnosti lékařské genetiky a
genomiky ČLS JEP). V práci analyzujeme úspěšnost prenatální diagnostiky u diagnóz Q90-Q99.

Výsledky
V rámci prenatální diagnostiky chromozomových aberací jsou nejčastěji zachyceny tři
hlavní autozomální trizomie, tedy (v pořadí dle četnosti) trizomie chromozomu 21 (Downův
syndrom), trizomie chromozomu 18 (Edwardsův syndrom) a trizomie chromozomu13
(Patauův syndrom). Tyto tři diagnózy tvoří přibližně dvě třetiny všech prenatálně
diagnostikovaných aberací. Méně často jsou zachyceny i početní odchylky gonozomů (Turnerův
syndrom a další) a také různé strukturní chromozomové aberace.

Diskuze a závěr
V české republice stále pozorujeme trend zvyšujícího se prenatálního záchytu chromozomových
aberací, zejména u autozomálních trizomií. Za nárůstem absolutních čísel je u autozomálních
trizomií nutné vidět nejen zlepšující se diagnostiku, ale také nepříznivý sociodemografický
trend stále se zvyšujícího průměrného věku rodiček v České republice.
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: AZV 17-29622A.
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Spektrum vrozených vad a chromozomových aberací zachycených u narozených dětí
v České republice
Antonín Šípek1, 2, 3, 4, Vladimír Gregor1, 3,, Antonín Šípek Jr.1, 4, 5, Jan Klaschka6, 7, Marek Malý6, 8, Jitka
Jírová9
Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Oddělení lékařské genetiky, Gennet, Praha
3
Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha
4
Ústav lékařské genetiky 3. LF Univerzity Karlovy, Praha
5
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
6
Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha
7
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF Univerzity Karlovy, Praha
8
Státní zdravotní ústav, Praha
9
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
1
2

Úvod
Vrozené vady a chromozomové aberace jsou významnou příčinou perinatální morbidity i
mortality. Analýza výskytu vrozených vad v populaci se zaměřením na různé trendy a úspěšnost
prenatální i postnatální diagnostiky (populační teratologie) je významným nástrojem pro
hodnocení populačních rizik i kvality zdravotní péče. V práci představujeme základní populační
ukazatele za Českou republiku.
Metodika
V práci jsou využita data z registrů vedených v rámci Národního registru reprodukčního zdraví,
zejména pak Národního registru vrozených vad. Vedením těchto registrů je ze zákona pověřen
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. V této práci využíváme data o
případech vrozených vad a chromozomových aberací (diagnózy dle MKN-10: Q00-Q99)
u narozených dětí v České republice v období 2014–2018.
Výsledky
V České republice se každým rokem narodí přibližně 3–5 % dětí s některou z diagnóz vrozené
vady, či chromozomové aberace. Nejčastější typy vrozených vad u narozených dětí jsou
vrozené vady srdce a velkých cév (Q20-Q28; přibližně přes 40 % všech případů), následované
vrozenými vadami svalové a kosterní soustavy (Q65-Q79) a vrozenými vadami pohlavních
orgánů (Q50-Q56). Relativně vzácně jsou u narozených dětí naopak hlášeny chromozomové
aberace (Q90-Q99), většina případů těchto diagnóz je v České republice zachycena v rámci
prenatální diagnostiky.
Diskuze a závěr
V posledních letech se celkový počet vrozených vad a chromozomových aberací zachycený
u narozených dětí výrazněji nemění. U jednotlivých skupin diagnóz je již určité trendy možné
vysledovat, počty případů u narozených dětí ovlivňuje jak zlepšující se možnosti prenatální
diagnostiky (vyšší záchyt), tak i možnosti cílené postnatální terapie (lepší prognóza
u narozených).
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: AZV 17-29622A.
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Výsledky opakovaných vyšetření embryí vyřazených na základě PGT-A potvrzují
mozaicistní podstatu segmentálních aneuploidií
Horák, J., Hodačová, J., Krmelová, J., Trková, M., Koudová, M., Stejskal, D.
Laboratoř pro preimplantační genetické testování, Gennet, Praha

Preimplantační genetické testování aneuploidií (PGT-A) se stalo nedílnou součástí všech
preimplantačních vyšetřeních včetně těch zaměřených na strukturní přestavby (PGT-SR)
i monogenní choroby (PGT-M). Kromě toho se PGT-A provádí také samostatně u pacientů
se zvýšeným rizikem výskytu aneuploidií. Mezi nejčastější indikace v rámci asistované
reprodukce patří vyšší věk ženy, opakované selhání implantace a opakované těhotenské
ztráty. U pacientek vyššího věku bývá počet embryí k vyšetření omezen, čímž se snižuje i
šance na nalezení euploidního embrya optimálního k transferu. V takovém případě je možné
přistoupit k transferu mozaicistního embrya, a to po zvážení všech rizik a genetické konzultaci.
Mozaicismus detekovaný u vzorku 5–10 buněk odebraných z embrya ve stádiu blastocysty
je přirozený jev, který odráží skutečnost, že v důsledků vysoké genetické nestability během
raného embryonálního vývoje mohou být v embryu vedle sebe různě zastoupeny aneuploidní
i euploidní buněčné linie. Po transferu mozaicistních embryí bylo již zaznamenáno mnoho
případů narození zdravého dítěte, ale také snížená pravděpodobnost implantace embrya a
zvýšené riziko spontánního abortu.

Nedávno provedené studie rovněž poukázaly na možnost, že polovina segmentálních
aneuploidií má mozaicistní podstatu, proto druhý vzorek odebraný z embrya může pomoci
posoudit riziko spojené s transferem takového embrya. V rámci verifikačních studií v souvislosti
s testováním nových metod PGT-A jsme na našem pracovišti vyšetřili celkem 286 vzorků
z 97 embryí. U embryí se segmentální aneuploidií jsme v několika případech vyšetřili až
5 vzorků trofektodermu a zbytek embrya včetně ICM. Naše výsledky sice snižují diagnostickou
hodnotu vyšetření druhého vzorku směrem ke zbytku embrya, ale zároveň hovoří pro
mozaicistní podstatu většiny detekovaných segmentálních aneuploidií. K embryím se
segmentální aneuploidií je na základě získaných výsledků možné z hlediska transferu i
genetické konzultace před ním přistupovat zcela analogicky jako v případě mozaicistních
embryí.
jakub.horak@gennet.cz
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Diagnostika vrozených chromozomových aberací v cytogenetické laboratoři kliniky
Repromeda
Běličová, T., Pham, T. N., Duba, T., Linková, V., Pokorná, M., Musilová, P., Kubíček, D., Zemanová, Z.,
Veselá, K.
Repromeda, Brno

Cytogenetická laboratoř, která je součástí Repromedy, kliniky pro léčbu neplodnosti, funguje od
roku 2010. Každý pacient, vstupující do IVF cyklu, absolvuje základní genetické vyšetření, jehož
součástí je i stanovení karyotypu.
Od ledna 2013 do prosince 2020 bylo v naší laboratoři vyšetřeno celkem 7505 pacientů.
U těchto pacientů byl vyšetřen karyotyp metodou klasického G-pruhování. Abnormální nález
byl potvrzen u 1,36 % vzorků. Tyto nálezy jsou ověřovány metodou FISH, případně metodou
M-BAND. Nejčastěji detekované vrozené chromozomální aberace byly translokace.

V našem sdělení referujeme 2 kazuistiky pacientů, kteří navštívili naši kliniku a byli zde vyšetřeni. Po základním genetickém vyšetření (cytogenetika a molekulární vyšetření) byla jejich
embrya vyšetřeny metodou PGD.
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Neinvazivní preimplantační genetické testování embryí (niPGT-A)
Weisová, K., Navrátil, R., Horňák, M., Kubíček, D., Tauwinklová, G., Pešáková, M., Veselá, K.
Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky Repromeda, Brno

Úvod
Biopsie trofektodermu (TE) je základní technikou využívanou při preimplantačním genetickém
testování aneuploidií (PGT-A). Tento invazivní postup je značně nákladný na vybavení
laboratoře a vyžaduje vysoce kvalifikovaný personál. Panují také obavy, že biopsie může v
některých případech ohrozit životaschopnost embryí. Z těchto důvodů je velký zájem o vývoj
neinvazivních metod (niPGT-A), kdy se analyzuje DNA uvolněná z embrya do kultivačního
média. Výhodou tohoto přístupu je neinvazivní a relativně jednoduchý odběr vyšetřovaného
vzorku. Nevýhodou je velmi malé množství DNA přítomné v médiu původem zejména z
apoptotických buněk a vysoká míra maternální kontaminace. Vzhledem k zákazu invazivní
manipulace s embryi v některých zemích může být niPGT-A jedinou možností, jak tato embrya
preimplantačně testovat.

Materiál a metodika
Se souhlasem pacientů bylo 3. den kultivace embryí vyměněno kultivační médium, před
odběrem média byl proveden kolabs blastocysty a 5. nebo 6. den proběhla kolekce kultivačního
média (25 ul SAGE 1-Step, Origio). Následně byla provedena biopsie TE den 5 a 6. Vzorek TE
byl vyšetřen metodou NGS dle protokolu PG-Seq 2.0 (PerkinElmer). Kultivační médium bylo
vyšetřeno kitem PG-Seq Rapid Non-Invasive PGT Kit (PerkinElmer) a sekvenováno na platformě
NextSeq (Illumina). Byla sledována shoda mezi výsledkem vyšetření vzorku TE a kultivačního
média, maternální kontaminace a shoda v pohlaví embrya.
Výsledky a závěr
Bylo vyšetřeno 91 vzorků kultivačních médií, úspěšně naamplifikovaných bylo 89. Shoda mezi
genetickým nálezem určeným z biopsie TE a kultivačního média činila 80 % (71/89) a shoda
v pohlaví 94 % (84/89). Na základě zkušeností s hodnocením předchozí studie byly výsledky
rozděleny na High risk (vysoká pravděpodobnost aneuploidie v embryu), Low risk (nízká
pravděpodobnost aneuploidie v embryu), High confidence (vysoká věrohodnost profilu) a Low
confidence (nízká věrohodnost profilu). Vzorky s neshodou s výsledkem biopsie byly většinou
hodnoceny jako low confidence 83 % (15/18).
Výsledky naší studie ukazují, že niPGT-A může do budoucna sloužit jako alternativní nástroj pro
výběr perspektivního embrya k transferu. Při dodržení vhodného postupu kultivace a odběru
kultivačního média lze dosáhnout poměrně vysoké spolehlivosti výsledků. Je však zapotřebí
další studie na větším počtu vzorků.
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Correlation of QF-PCR results from native samples and cytogenetic analysis by CGH/SNP
array, karyotyping or FISH in samples with suspected mosaic state (case reports)
Marková, K., Bečvářová, V., Bradová, M., Mansfeldová, R., Němec, M., Peková, H., Prokopcová, L.,
Trková, M., Zvolská, A., Horáček, J.
Cytogenetics lab, Gennet, Praha

The presented work focuses on examples of mostly prenatal cases in which the initial QF-PCR
yielded only limited information on sample ploidy (suspected mosaic state) and the results
were consecutively specified by different methods – CGH/SNP array and FISH. Main focus is on
differences in detected chromosomal imbalances based on tissue characteristics and culture
cultivation effects. We present the steps of sample examination in our cytogenetic lab as well
as consecutive specification of conclusion based on applied techniques. Each method has its
restrictions, while the outputs from QF-PCR are limited by STR (short tandem repeats marker)
distribution, chromosomal microarray analysis is limited in mosaic characterisation and
detail description of structural aberrations. The additional analysis by FISH can be biased by
cultivation effects e.g. domination of certain cell clones. All these aspect have to be taken into
account while interpreting final results. Chosen casuistries of mosaic trisomy of chromosome
16, mosaic of isochromosome Yp or other der(Y) demonstrate the diversity of the analysis
outputs finally presented to the clinician.
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Přestavby krátkých ramen 8. chromozomu
Drahuše Novotná1, Helena Jahnová2) Emílie Vyhnálková1, Markéta Vlčková1, Hana Zůnová1,
Miroslav Štolfa1, Milena Palánová1, Zuzana Slámová1
ÚBLG 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

1
2

Úvod
Distální část krátkých ramen 8. chromozomu podléhá přestavbám relativně často díky výskytu
LCRs (low copy repeats) oblastí a submikroskopických inverzí, kterým tyto úseky podléhají.
Při crossing-overu mezi invertovanými úseky a následné nealelické homologní rekombinaci
vznikají dicentrické chromozomy a acentrické fragmenty; nestálý dicentrický chromozom je
při buněčném dělení rozlomen a podle místa zlomu vznikají různě velké delece a duplikace
krátkých ramen chromozomu 8. Frekvence výskytu nosičů nebalancovaných přestaveb
typu „invdup/del“ 8p se odhaduje na 1:10000-30000 živě narozených dětí. Jejich fenotyp je
charakterizován neurovývojovým opožděním, snížením IQ, strukturními abnormalitami mozku
(např. ageneze corpus callosum), skeletálními vadami, srdečními vadami a faciální dysmorfií.
Materiál a metody
Jsou prezentováni tři pacienti s delecí a duplikací 8p.
První je dvouletá holčička s hypotonií, neprospíváním, zpomaleným PMR, agenezí corpus
callosum. Druhá dívka má necelé tři roky a velmi podobný fenotyp, navíc je také autistická a
trpí Laddovým syndromem. Třetím pacientem je 37letý muž s faciální stigmatizací, mentálním
opožděním a epilepsií.
U všech pacientů byl nejprve stanoven karyotyp G-pruhováním, nalezená přestavba
chromozomu 8 byla pak upřesněna metodou array CGH (čipy Agilent, SurePrint CGH 8x60K G3
ISCA), případně lokusově specifickou FISH.

Výsledky
Karyotyp všech pacientů vykazoval přestavbu chromozomu 8 s odhadem invertované duplikace
spojené s delecí 8p. Array CGH u dívek prokázalo tuto přestavbu s téměř stejným rozsahem, u
třetího pacienta byla totožná pouze delece 8p a celková komplexní přestavba byla odlišná.
Probandka 1: arr[GRCh37]8p23.3p23.1(191530_6880363)x1,
8p23.1p12(12404003_36227536)x3 terminální delece oblasti 8p23.3p23.1 v minimálním
rozsahu 6,68 Mb a duplikace intersticiální oblasti 8p23.1p12 v min. rozsahu 23,82 Mb.
Probandka 2: arr[GRCh37]8p23.3p23.1(191530_6880363)x1,
8p23.1p12(12039930_41683500)x3 terminální delece oblasti 8p23.3p23.1 v minimálním
rozsahu 6,68 Mb a duplikace intersticiální oblasti 8p23.1p11.2 v min. rozsahu 29,64 Mb.
Proband 3: arr[GRCh37] 5p15.33p14.3(22149_22861340)x3, 8p23.3p23.1(191530_6880363)
x1, 8p23.1p22(12467484_13745740)x3 terminální duplikace v oblasti 5p15.33p14.3 o
minimální velikosti 22,84 Mb, terminální delece v oblasti 8p23.3p23.1 v minimálním rozsahu
6,68Mb, dup 8p23.1p22 o minimální velikosti 1,28Mb.

Závěr
Dvě probandky batolecího věku se vyznačují velmi podobným fenotypem a byla u nich nalezena
delece terminální části 8p a nenasedající (odstup činí asi 6 Mb) duplikace 8p takřka totožného
rozsahu. U třetího pacienta je duplikace podstatně menší, navíc je přítomna nebalancovaná
translokace terminálních oblastí 5p a 8p. Také lze fenotyp obtížně srovnávat, neboť se jedná
o dospělého muže.
Podpora: VZ FNM 00064203, NF-CZ11-PDP-3-003-2014
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Neobvyklý cytogenetický nález u probanda s retardací psychomotorického vývoje a
stigmatizací – kazuistika
Navaříková, M.1, 3, Wayhelová, M.1, 2, 3, Nikolová, P.1, Vilémová, M.1, Filková, H.1, Hladílková, E.1,
Večerková, P.1, Gaillyová, R.1, Kuglík, P.1,2
Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematoonkologická klinika, Fakultní
nemocnice Brno, Brno
2
Ústav experimentální biologie, PF Masarykovy univerzity, Brno
3
Ústav lékařské genetiky a genomiky, LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno,
Brno
1

Sdělení se zaměřuje na případ chlapce s opožděním psychomotorického vývoje, hypotonií,
hepatopatií, atypickou vizáží a nedoslýchavostí. Cytogenetickým vyšetřením byla detekována
mozaika 2 buněčných linií v karyotypu probanda. Přibližně ve 2/3 vyšetřených buněk
byla metodou G-pruhování chromosomů zjištěna přítomnost derivovaného dicentrického
chromosomu 18 s nadbytečným materiálem z chromosomu 18 a asi v 1/3 buněk parciální
delece chromosomu 18. Karyotyp probanda byl vyjádřen zápisem 46,XY,dic(18;18)(18pter18q2?3::18q2?3-18pter)[21]/46,XY,del(18)(18pter-18q2?3:)[9]. Metodou array-CGH a FISH
byla abnormalita potvrzena a upřesněna. Tento nález pravděpodobně vysvětluje klinický obraz
u pacienta.
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Variabilita fenotypových projevů v rodinách s patologickými záchyty z aCGH
Soňa Stierandová
Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

U vybraných rodin s vnějšími patologickými projevy, které nebyly zachyceny jinými metodami,
byla použita metoda aCGH k zjištění mikrodelečních změn. Tyto změny na úrovni DNA u
stigmatizovaných jedinců byly dány do kontextu s genetickou výbavou dalších rodinných
příslušníků. Jak tyto genotypové odchylky souvisí s fenotypovým projevem, jsou jejich hlavní a
jedinou příčinou?
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První zkušenosti s rozšířeným screeningem přenašečství monogenních onemocnění
Martina Hrubá, Martina Hajdušková, Monika Pittrová, Michaela Nečesánková, Petr Lošan
Genetika Plzeň, Plzeň

V souladu s celosvětovým trendem nabídky podrobných genetických prekoncepčních vyšetření
vedoucích k zásadnímu snížení rizika narození dítěte s recesivním monogenním onemocněním
byl v letošním roce zaveden obdobný test v laboratoři Genetika Plzeň.

Design vyšetření byl vytvořen Laboratoří reprodukční genetiky Genetika Plzeň při respektování
relevantních doporučení mezinárodních i českých odborných společností (ACMG, ACOG, SLGG
ČLS JEP). Jedná se o tzv. „rozšířený“ screening přenašečství (Expanded Carrier Screening, ECS)
a cílí na nejčastěji se vyskytující vážné recesivní choroby ve všech světových etnikách, včetně
cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, nesyndromové hluchoty (s mutací genu GJB2),
α a β thallasemií, srpkovité anémie, fenylketonurie aj. Panel zároveň obsahuje většinu genů
způsobujících onemocnění detekovaná v ČR v rámci novorozeneckého screeningu. Celkem je
vyšetřeno 91 genů spojovaných se 116 autosomálně recesivně dědičnými a 14 X-vázanými
monogenními chorobami.
Analýza je provedena sekvenováním nové generace (NGS) s využitím enzymatické fragmentace
genomické DNA a nabohacení vybraných oblastí genomu kitem Agilent SureSelect XT HS.
U všech genů je vyšetřena celá kódující sekvence, včetně exon-intronových spojení a 5´a 3´
nepřekládaných oblastí (UTR). Zároveň jsou analyzovány i variace počtu kopií (Copy Number
Variations, CNV), čímž je dosaženo významného zvýšení míry detekce mutací a tedy i snížení
reziduálního rizika přenašečství.
Vedle podrobné prezentace designu „Carrier testu Genetika Plzeň“ budou v příspěvku
diskutována i aktuální výsledková data.
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Neurofibromatóza a molekulární diagnostika na Oddělení lékařské genetiky Fakultní
nemocnice Hradec Králové
Ruszová, E., Švorcová, M., Hofmannová, V., Solařová, P., Skutilová, V., Fridrichová, P., Šenkeříková, M.
Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Neurofibromatóza (NF) patří mezi nejčastější autosomálně dominantní onemocnění v české
populaci s incidencí 1: 2 500-3 000. Teoretický úvod přednášky nastíní fenotypové projevy
jednotlivých typů nemoci, rozdíly v mono a bi-alelickém projevu geneticky podmíněných
variant a možnou diferenciální diagnostiku. Prezentace povede od hypotéz vzniku mnoha
pseudogenů genu NF1 přes diskuzi o účastnících se mechanismech, dále budeme vztahovat NF1
genové přestavby (LGRs) k přítomnosti „alu“ repetitivních elementů podléhajících homologně
rekombinantím událostem, a zmíníme námi používané diagnostické přístupy. Nakonec se podělíme
o 2 zajímavější kazuistiky z ambulance Oddělení lékařské genetiky ze širokého spektra získaných
mutací.
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T-buněčný lymfoblastický lymfom (T-LBL) dětského věku s kazuistikou geneticky
zajímavého případu
Marie Jarošová1,2, Eva Ondroušková1, Anna Brzobohatá1, Jiří Šmejkal1, Lenka Dokoupilová1,
Soňa Mejstříková1, Alexandra Oltová1, Marta Ježová3, Veronika Navrkalová1,2, Jana Kotašková1,
Silvie Šurková4, Zdenka Křenová4, Hana Pálová5, Petra Veselá5, Tomáš Kepák4, Petr Mudrý4,
Jaroslav Štěrba4
Centrum molekulární biologie a genetiky, IHOK Fakultní nemocnice Brno, Brno
Ústav lékařské genetiky a genomiky, LF Masarykovy univerzity, Brno
3
Ústav patologie Fakultní nemocnice Brno, Brno
4
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, Brno
5
Ceitec, Ondřej Slabý Group, Masarykova univerzita, Brno
1
2

Lymfoblastický lymfom (LBL) je druhý nejčastější typ nehodgkinského lymfomu (NHL) dětí a
mladistvých a tvoří 25–35 % všech případů. 70-80 % všech LBL představují T-lymfoblastické
typy, zatímco jen 20–25 % jsou lymfomy B buněčného typu. Současná cílená léčba vede
k celkovému přežívání 80 % pacientů. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na prognostickou
stratifikaci a identifikaci především vysoce rizikových pacientů s cílem využití poznatků
k intenzivní a cílené léčbě při současném snížení její toxicity. Prognostická stratifikace vyžaduje
znalost a porozumění molekulární podstaty onemocnění a určení tzv. “driver” genetických
změn, což otevírá další možnosti cílené terapie.
U T-LBL nebyla určena rekurentní chromosomová změna, ale genetické změny se často
překrývají s nálezy pozorovanými u T akutních lymfoblastických leukémií (T-ALL). Jde
především o translokace zahrnující T-buněčné receptory na chromosomech 7 a 14 (TCRA/D,
TCRB a TCRG). Ztráta heterozygosity v oblasti 6q14-24 (LOH6q) je spojena s nepříznivou
prognosou a rizikem relapsu. Kandidátními geny prognostického významu jsou NOTCH1 a
FBXW7, kdy mutace v těchto genech jsou spojeny s dobrou odpovědí na léčbu.

V období let 2016–2021 bylo diagnostikováno a léčeno na Klinice dětské onkologie FN Brno
celkem 8 dětských pacientů s histopatologickou diagnosou T-LBL. Jednalo se o 7 chlapců a jednu
dívku ve věku 2–17 let. Diagnostika byla založena na histopatologickém vyšetření nádorové
tkáně, flowcytometrické analýze kostní dřeně a tkáně, vyšetření tkáně nebo kostní dřeně
klasickou cytogenetikou, FISH, arrayCGH a u jednoho případu metodami mFISH, MLPA a WES.
Dva pacienti byli vyšetřeni komplexním cíleným NGS panelem LYNX.
Klinické hodnocení ukázalo, že všichni nemocní léčení jednotným protokolem I-BFM 99 žijí bez
relapsu, s mediánem celkového přežití 40 měsíců. Kompletní remisi dosáhlo všech 8 pacientů.
Změny v nádorovém genomu byly pozorovány u 7/8 pacientů a nejčastější chromosomovou
změnou byla mono/bialelická delece oblasti 9p. Budeme presentovat klinické a genetické
výsledky souboru 8 pacientů a neobvyklý genetický nález komplexních chromosomových změn
a klonálního vývoje jednoho pacienta. U něj jsme potvrdili klonální výskyt isochromosomu
7q, genetického markeru hepatosplenického T lymfomu (HSTL), dále vznik nového, dosud
nepopsaného fúzního genu SRPK2/RUNX1 a mutace v prognostických genech.
Analýza našeho souboru dětských pacientů s T-LBL potvrdila velkou genetickou heterogenitu a
současně důležitost komplexního přístupu k analýze nádorového genomu.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705), AZV NV19-03-00091, NV19-03-00562, NU20-03-00240.
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Přestavby lokusů pro T-buněčné receptory u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou
leukemií (T-ALL)
Libuše Lizcová1, Eva Příhodová1, Lenka Pavlištová1, Karla Svobodová1, Lucie Hodaňová1,
Ester Mejstříková2, Ondřej Hrušák 2, Lucie Šrámková3, Jan Starý3, Kyra Michalová1,
Zuzana Zemanová1
Centrum nádorové cytogenomiky ÚLBLD Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity
Karlovy, Praha
2
CLIP-Childhood Leukaemia Investigation Prague KDHO 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Motol, Praha
3
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol,
Praha
1

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším nádorovým onemocněním dětského
věku. Leukemie z T lymfocytů představuje 10–15 % nově diagnostikovaných dětských ALL a
jedná se o velmi heterogenní onemocnění, které je způsobeno akumulací genetických aberací
v genech zodpovědných za normální vývoj T buněk. Mezi nejčastější aberace patří přestavby
lokusů pro T-buněčné receptory (TCR) - TRA/TRD (14q11) a TRB (7q34), které nacházíme u
20–25 % pacientů. Tyto změny jsou pravděpodobně primární událostí v kancerogenezi T-ALL
a dochází při nich k přemístění protoonkogenů kódujících klíčové transkripční faktory pod vliv
regulačních oblastí TCR, což vede k jejich aberantní expresi.

Provedli jsme detailní prospektivní a retrospektivní cytogenomickou analýzu buněk kostní
dřeně u 66 dětí s T-ALL. Jednalo se o 46 chlapců (69,7 %) a 20 dívek (30,3 %) s mediánem věku
7,9 let. Všechny vzorky jsme analyzovali v době diagnózy pomocí klasické cytogenetické
analýzy a molekulárně cytogenetických metod. Přestavby TCR lokusů (TRA/TRD a TRB) a další
rekurentní aberace (tj. aberace genů TLX3, CDKN2A/2B a ABL1) jsme detekovali pomocí I-FISH
(Abbott Molecular, Dako, Cytocell). Komplexní karyotypy jsme analyzovali metodami mFISH/
mBAND (MetaSystems) a/nebo aCGH/SNP (Agilent Technologies).

Přestavby T-buněčných receptorů jsme detekovali celkem u 18/66 pacientů (27 %). Aberace
TRA/TRD jsme prokázali v devíti případech, aberace TRB v pěti případech a vzácný nález
zahrnující přestavby obou těchto lokusů v jednom patologickém klonu jsme nalezli u dvou
pacientů. Známé rekurentní translokace TRA/TRD lokusu t(8;14)(q24;q11), t(11;14)(p13;q11),
t(1;14)(p32;q11) nebo t(10;14)(q24;q11) zahrnující geny MYC, LMO2, TAL1 a TLX1 (2x) jsme
detekovali u pěti nemocných. U pacientů s přestavbou TRB jsme identifikovali přestavby
vedoucí k aberantní expresi genů TAL1, LMO2 a TAL2 (tj. ins(1;7)(p32;q34q34), t(7;11)
(q34;p13) a t(7;9)(q34;q32)) ve třech případech. U ostatních nemocných byly přestavby
kryptické nebo byly součástí komplexního karyotypu. Kromě jedné pacientky jsme společně
s přestavbami TCR detekovali i další chromosomové aberace, nejčastěji se jednalo o deleci
genu CDKN2A/2B. Aberace TCR lokusů byly v našem souboru asociovány s dobrou prognózou
(p=0,0074) a 100 % celkovým 5letým přežitím (všichni pacienti v současné době žijí v první
kompletní remisi).

Prokázali jsme, že aberace T-buněčných receptorů tvoří geneticky velmi heterogenní skupinu
přestaveb, které vedou k aberantní expresi řady onkogenů podílejících se na zrání a proliferaci
T-lymfocytů. Zároveň jsme ukázali, že tyto aberace se obvykle vyskytují s dalšími aberacemi
genů podílejících se především na regulaci buněčného cyklu a/nebo signálních drah a potvrdili
jsme tak teorii vícestupňového procesu patogeneze T-ALL. Z klinického hlediska jsme prokázali,
že se jedná o prognosticky příznivou (přestože geneticky heterogenní) skupinu onemocnění.
Podpořeno grantem RVO-VFN64165.
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Maskovaná hypodiploidie u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
Lenka Bryjová2, Eva Brhelová2, Tomáš Arpáš1, Eva Ondroušková2, Markéta Šejnohová2,
Hana Jelínková2, Štěpán Hrabovský1, Martina Oršulová1, Zuzana Vrzalová2, 3, Alena Bulíková4,
Veronika Navrkalová2, František Folber1, Petra Šedová1, Jiří Mayer1, Šárka Pospíšilová2, 3, 5, Michael
Doubek1, 3, 5, Marie Jarošová2, 5
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy
univerzity, Brno
2
Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní onkologická a hematologická klinika Fakultní
nemocnice Brno, Brno
3
CEITEC Masarykovy univerzity, Brno
4
Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
5
Ústav lékařské genetiky a genomiky, Fakultní nemonice Brno a LF Masarykovy univerzity, Brno
1

Zisk nebo ztráta celých chromosomů, aneuploidie, je jednou z hlavních událostí při vzniku
maligního onemocnění. U hematologických malignit se vyskytuje v asi 60 % případů.
Aneuploidie s modálním počtem chromosomů < 40, se u akutní lymfoblastické leukémie (ALL)
vyskytuje ve dvou podtypech: téměř haploidie (24–30 chromosomů) a nízká hypodiploidie
(31–39 chromosomů). V případě téměř haploidie (near-haploidy, NH) je častá monosomie
chromosomů a jen malá část chromosomů je disomických (většinou pohlavní chromosomy
a dále autosomy 10, 14, 18 a vždy 21). NH u ALL je v době diagnózy často prezentována
subklonem s 50–58 chromosomy, kdy dojde ke zdvojení tohoto NH klonu, hovoříme pak o
„maskované hypodiploidii“. Diagnóza se tím stává komplikovanou, protože tento zdvojený klon,
vyznačující se tetrasomií původně disomických chromosomů a uniparentní disomií s úplnou
ztrátou heterozygozity (LOH) původně monosomických chromosomů, může být jediným
detekovaným klonem. Předpokládá se, že ke zdvojnásobení sady chromosomů dochází replikací
genomu bez následné cytokineze, tzv. endoreduplikací. NH je u dětí <15 let vzácná, u kojenců a
dospělých nebyla prakticky nikdy popsána.
V našem příspěvku budeme presentovat zajímavý případ maskované hypodiploidie u 19letého
pacienta s BCP ALL diagnostikovaného a léčeného na IHOK FN Brno. Komplexní vyšetření
metodami cytogenomiky a NGS potvrdilo kromě maskované formy hypodiploidie další
chromosomové změny jako je bialelická delece 9p s genem CDKN2A/CDKN2B, chromosomu
7p s genem IKZF1 nebo 13q zahrnující gen RB1. Metodou NGS s panelem LYNX byly
potvrzeny mutace ve 4 genech s významnou rolí v hematopoéze, např. mutace NF1 nebo
NOTCH2. Ukážeme klinický a laboratorní obraz komplexních změn, které se nacházely v tomto
nádorovém, „near haploid“ genomu. Přestože byly použity nejmodernější možnosti léčby
(CAR-T terapie), nepodařilo se u pacienta dosáhnout ani minimální odpovědi na léčbu a doba
přežití byla pouze 4,8 měsíce.
Výsledky tohoto případu ukazují, že komplexní laboratorní přístup a jeho výsledky mohou
být základem pro individuální léčebný program. Zatím zůstává otázkou, jak významné jsou
detekované změny pro neúspěch CAR-T terapie.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705); AZV NV19-03-00091, AZV NU20-08-00137.
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Cytogenetická a molekulárně biologická analýza nádorového genomu nemocných
s chronickou lymfocytární leukémií rezistentních k léčbě inhibitory BTK
Ondroušková, E.1, Bryjová, L.1, Šmejkal, J.1, Šejnohová, M.1, Navrkalová, V.2, Marečková, A.1,
Kotašková, J.1, 2, Plevová, K.1, 2, 3, Brychtová, Y.1, Doubek, M.1, 2, 3, Jarošová, M.1
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
CEITEC, Masarykova univerzita, Brno
3
Ústav lékařské genetiky a genomiky, LF Masarykovy univerzity, Brno
1
2

Abnormální signalizace B buněčného receptoru (BCR), především prostřednictvím BTK (Bruton
tyrosin kinase), je považována za jeden z nejdůležitějších patogenetických mechanismů při
vývoji chronické lymfocytární leukémie (CLL), její progresi a relapsu. Narušení BCR signalizace
je podstatou léčby pomocí inhibitorů kináz. Ibrutinib (IBR) je první inhibitor BTK; ireverzibilně
se váže k cysteinovému reziduu (Cys-481) v kinázové doméně a inhibuje fosforylaci a tím
aktivaci BTK. I když je úspěšně dosaženo léčebné odpovědi u většiny nemocných, existuje
malá část pacientů (10–18 %), která vyvine refrakterní CLL po iniciální odpovědi na IBR.
Analýzy resistence u nemocných léčených IBR ukázaly několik možných příčin, např. mutace
v genech BTK, PLCγ2, TP53, na rezistenci se ale mohou podílet i chromosomové změny: delece
genu TRAIL-R, delece genu TP53, zisk části ramene 2p zahrnující geny MYCN, ALK, XPO1, nebo
delece části ramene 9p zahrnující geny SMARCA2, CDKN2A.

Kompletní genetická analýza, zahrnující cytogenetiku, molekulární cytogenetiku a NGS analýzu,
byla provedena u souboru 11 CLL nemocných se získanou rezistencí k léčbě IBR. Kontrolní
skupinu tvořili pacienti, kteří na léčbu IBR dobře odpovídají již minimálně 2 roky. Metodou
FISH byly analyzovány numerické aberace genů MYCN, SMARCA2, CDKN2A, TRAILR1/TRAILR2,
C-MYC, SEC63 společně se standardním CLL panelem FISH sond (ATM, TP53, CEP12, 13q).
Nejsilnější korelaci s rezistencí k léčbě IBR v našem souboru vykazovala delece genů TRAILR1/
TRAILR2 (8p21.3), zachycená u 5 z 11 IBR-rezistentních pacientů (a u žádného z kontrolní
skupiny). Metodou genomických čipů bylo prokázáno, že u 2 z těchto pacientů je delece TRAILR
důsledkem chromothripse chromosomu 8.
Cílem studie je detekce aberací asociovaných se vznikem rezistence a určení případných
markerů pro rozpoznání pacientů v riziku rozvoje rezistence k léčbě IBR. Hodnocení klinického
průběhu onemocnění a historie léčby společně s genetickými výsledky mohou přispět k určení
genetických příčin vzniku rezistence k IBR.
Podpora projektu: MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705), AZV NU21-08-00237.
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Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných s MDS
Zuzana Zemanová1, Karla Svobodová1, Halka Lhotská1, Denisa Vidláková1, Libuše Lizcová1,
Silvia Izáková1, Iveta Mendlíková,2, Šárka Ransdorfová2, Lucie Hodaňová1, Lenka Pavlištová1,
Monika Beličková2, Jana Březinová2, Kyra Michalová1, Jaroslav Čermák2, Anna Jonášová3
Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky,
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha
2
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
3
1. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity
Karlovy, Praha
1

Intersticiální delece dlouhých ramen chromosomu 5, del(5q), je nejčastější a prognosticky
nejvýznamnější chromosomová aberace u MDS, kterou můžeme detekovat jako samostatnou
aberaci nebo jako součást komplexních karyotypů. Zatímco nález samostatné del(5q) je
spojen s dobrou prognózou, del(5q) zahrnutá v komplexních karyotypech je asociována
s vysokým rizikem transformace do AML. Rozsah del(5q) je vysoce variabilní. Není jasné, zda
velikost delece hraje nějakou roli při vzniku různých fenotypů u MDS pacientů. Provedli jsme
proto detailní analýzu zlomových míst a deletovaného segmentu u 264 MDS pacientů s cílem
porovnat rozsah del(5q) ve skupinách s izolovanou delecí a s komplexními karyotypy (KK) a
posoudit vztah velikosti del(5q) a mutací genu TP53.

Vyšetřili jsme celkem 116 pacientů s izolovanou delecí a 148 nemocných s del(5q) zahrnutou
v komplexních karyotypech kombinací metod I-FISH (Abbott, MetaSystems), mFISH/mBAND
(MetaSystems) a aCGH/SNP (CytoChip Cancer SNP 180K, Illumina a/nebo SurePrint G3 Cancer
CGH+SNP 4x180K, Agilent). U 84 pacientů jsme analyzovali mutace genu TP53 (exony 4–11)
metodou NGS s využitím systému 454 GS Junior (Roche) a/nebo pomocí TruSight Myeloid
Panelu a sekvenátoru MiSeq (Illumina).

Ve skupině s izolovanou del(5q) nejčastěji docházelo k delecím v oblasti 5q14 až 5q33.3,
přičemž nejmenší delece zahrnovala oblast 5q31.1-5q31.3 (18,527 Mb). Mutace TP53 byla
prokázána u 19,4 % nemocných. Velikost delece se u pacientů s mutací a bez mutace TP53
významně nelišila. Ve skupině s KK delece často zahrnovala celá dlouhá ramena včetně
telomerické oblasti, ale nikdy jsme nepozorovali ztrátu celého chromozomu 5 (u všech
nemocných zůstala zachována alespoň oblast 5p12 až 5p14.1). V této skupině byla mutace TP53
a/nebo LOH17p detekována u 49 % pacientů. Minimální společná deletovaná oblast (CDR) byla
ve skupině s izolovanou del(5q) lokalizovaná v pruhu 5q31.3 (5,522 Mb), u nemocných s CK
v oblasti 5q31.1–5q31.3 (18,527 Mb).
Pacienti s izolovanou del(5q) měli menší rozsah deletovaného segmentu. Rozsáhlejší delece
byly spojeny s vyšší komplexitou karyotypu, vyšší frekvencí aberací/mutací TP53 a špatnou
prognózou. Výsledky studie potvrdily, že u nemocných s MDS rozsah del(5q) přímo úměrně
souvisí se vzrůstající genomovou nestabilitou. Naše nálezy tak přispívají k lepšímu porozumění
patogeneze MDS a mohou rovněž přispět k identifikaci genů, které hrají důležitou roli
v nádorové transformaci buňky.
Podpořeno projekty RVO-VFN64165, RVO-UHKT00023736.
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Analýza genomických profilů primárních a rekurentních mozkových gliomů u pacientů
s opakovaně recidivujícími tumory
Denisa Vidláková1, Halka Lhotská1, Libuše Lizcová1, Karla Svobodová1, Lucie Hodaňová1,
Hana Čechová2, Zdeněk Krejčík3, Šárka Ransdorfová2, Lenka Pavlištová1, Silvia Izáková1,
Dora Konečná3, Filip Kramář3, Petr Hrabal3, David Netuka3, Zuzana Zemanová1
Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky,
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha;
2
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha;
3
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice a 1. LF Univerzity
Karlovy, Praha.
1

Difúzní gliomy jsou nejčastější primární mozkové nádory u dospělých vyznačující se variabilním
biologickým chováním a vysokou extratumorovou i intratumorovou heterogenitou. I přes
radikální chirurgickou resekci a intenzivní terapii zůstává prognóza nemocných velmi špatná a
často dochází k recidivám nádoru.
Vyšetřili jsme genomické profily primárních a rekurentních gliomů u pěti pacientů
s opakovanými recidivami onemocnění (4x astrocytom, 1x anaplastický oligodendrogliom)
s využitím kombinace metod aCGH/SNP (Illumina, Agilent), I-FISH (Abbott, MetaSystems) a
MS-MLPA/MLPA (MRC Holland) s cílem studovat získané genomické změny v rekurentních
tumorech.

Kromě původních aberací jsme ve všech recidivujících tumorech detekovali nově získané
genetické a epigenetické změny. U 3/5 pacientů zároveň s recidivou došlo k progresi gliomu
do vyššího stupně, což bylo spojeno s vyšší intratumorovou heterogenitou a kumulací většího
počtu nových aberací. Kromě toho jsme v rekurentních gliomech pozorovali i vymizení
některých změn. Jako primární genetickou událost jsme identifikovali mutaci IDH1 (R132H)
(4/5). Naopak metylaci promotoru MGMT (2/5) a mutaci BRAF (V600E) (1/5) jsme pozorovali
jen v rekurentních tumorech. V důsledku vysoké intratumorové heterogenity byla v jednom
případě na základě vyšetření bioptické tkáně potvrzena diagnóza glioblastomu (grade IV),
následující odběr byl však opět klasifikován jako difuzní astrocytom (grade II).

Přes radikální resekci zůstávají v mozkové tkáni reziduální gliomové buňky, což nevyhnutelně
vede k recidivě nádoru. V reakci na klonální selekci dochází v rekurentních tumorech ke
kumulaci nových či vymizení původních genetických aberací. Ukazuje se, že recidivující tumory
se často geneticky a/nebo epigeneticky liší od primárních lézí, což může být důležité z hlediska
volby vhodné terapie. Studium těchto složitých procesů může přispět jak k lepšímu pochopení
patogeneze mozkových nádorů, tak i k vývoji nových cílených terapeutických přístupů.
Podpořeno granty AZV NU21-04-00100, GA UK 159020 a RVO-64165.
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Chromosomální aberace v plazmatických buňkách u pacientů s AL amyloidózou
Balcárková, J., Křivánková, T., Kasalová, N., Dostálová, L., Mnacakanová, E., Pika, T., Krhovská, P.,
Urbánková, H., Papajík, T., Minařík J.
Hemato-onkologická klinika LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

Úvod
AL amyloidóza je vzácné onemocnění způsobené maligním klonem plazmatických buněk,
pro které je charakteristické extracelulární ukládání konformačně pozměněných lehkých
řetězců imunoglobulinu ve formě amyloidu do různých orgánů. Stejně jako u mnohočetného
myelomu se v plazmatických buňkách vyskytují cytogenetické změny. Nejčastější abnormalitou
je translokace t(11;14)(q13;q32) zahrnující geny CCND1 a IGH, dále delece 13q/monosomie
chromosomu 13 a hyperdiploidie (trisomie lichých chromosomů), méně často duplikace 1q ,
delece 1p a 17p.
Cíle
Cílem této práce bylo analyzovat chromosomové aberace v plazmatických buňkách kostní
dřeně pacientů s AL amyloidózou.

Metody
Soubor 45 pacientů byl vyšetřen metodou FICTION (fluorescenční imunofenotypizace a
interfázní fluorescenční in situ hybridizace). Pomocí metody array komparativní genomové
hybridizace (arrayCGH) bylo vyšetřeno 7 pacientů.

Výsledky
Metodou FICTION byly cytogenetické změny odhaleny u 42/45 (93 %) pacientů. Nejčastější
aberací byla abnormalita v IGH genu (přestavba, delece, duplikace) u 33/45 (73 %) pacientů,
z toho byla prokázána t(11;14) u 19 (42 %) nemocných. Hyperdiploidie byla zjištěna
u 11 (24 %) pacientů. Delece RB1 genu byla detekována u 15/45 (33 %) a zmnožení 1q21
u 12/45 (27 %) pacientů. Pomocí arrayCGH byly zjištěny změny u všech vyšetřených pacientů,
hyperdiploidie byla prokázána u 3/7 nemocných, u 3 nemocných s t(11;14) byly prokázány
další delece a duplikace, u posledního pacienta byla detekována monosomie chromosomů X a
13 a trisomie chromosomu 18.

Závěr
V souboru pacientů s AL amyloidózou byla metodou FICTION prokázána vysoká četnost
chromosomových aberací (93 %). Pomocí metody arrayCGH je možné odhalit méně časté nebo
pacient specifické abnormality v plazmatických buňkách.
Práce je podporována grantem IGA_LF_2021_001.
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Marker chromosom u slonů indických v ZOO Praha
Černohorská H. 1, Kubíčková S. 1, Musilová P.1, Vozdová M. 1, Kadlčíková D. 1, Vodička R.2, Rubeš J. 1
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Zoologická zahrada Praha

1
2

Výskyt nadpočetného marker chromozomu (small supernumerary marker chromosome,
sSMC) v karyotypu lidí i zvířat je poměrně vzácný. Původ těchto chromozomů se obtížně určuje
standardními cytogenetickými metodami, jsou většinou malé, mohou pocházet z různých
chromozomů, mají různé tvary i klinické příznaky nebo jsou bez fenotypového projevu. Některé
mohou negativně ovlivnit reprodukci jedince, zvláště pokud se vyskytují u samců. Původ
markeru u lidí se v mnoha případech určuje metodami FISH s celochromozomovými,
locus-specifickými a centromerickými (satelitními) sondami.
Pokud je marker chromozom zjištěný u zvířat, u nichž jsou detekční možnosti pomocí FISH
značně omezeny, představuje laserová mikrodisekce jednu z metod, jak marker izolovat
a připravit z něho fluorescenční sondu, která může původ markeru odhalit. Tento postup
jsme využili pro diagnostiku sSMC u fenotypově normální samice slona indického (Elephas
maximus), (57,XX,+mar) a jejího potomka (57,XY,+mar), který má také normální fenotyp.
Obě zvířata jsou chovaná v ZOO Praha. Zjistili jsme, že marker je tvořen heterochromatinem
a obsahuje stejnou satelitní DNA, jaká se vyskytuje u slonů v pericentromerických oblastech
několika akrocentrických autozomů. Reprodukční schopnost samice se nezdá být nadpočetným
chromozomem narušena, ale u jejího samčího potomka nelze vyloučit problémy spojené se
správným průběhem spermatogeneze. Karyotyp otce, který je chován v zahraničí, není znám.
V současné době má sloní mládě 4 roky a pohlavně dospěje mezi 10–15 rokem. Předtím, než
bude samec využit v chovu je vhodné mikroskopické a cytogenetické vyšetření semene, aby
se předešlo zbytečným komplikacím spojeným s jeho reprodukcí. Tento nález demonstruje
význam cytogenetického vyšetření u zvířat chovaných v zoologických zahradách.
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Dvě kazuistiky pacientů s Pallister-Killianovým syndromem
Dejová, L.1, Čejnová, V.1, Harmaš, V.1, Lišková, L.1, Vancová, L.1, Madarová, J1., Elinová, A.1,
Laštůvková L.1
Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, Ústí nad Labem

1

V posteru byly prezentovány dva případy pacientů s Pallister-Killianovým syndromem
diagnostikované v roce 2020.

U prvního případu bylo genetické vyšetření původně doporučeno neonatologem pro
kraniofaciální dysmorfii. Prenatálně bylo ve 25. týdnu grav. u plodu zjištěno rozšíření
pánvičky a kalichů obou ledvin a polyhydramnion. Kombinovaný screening 1. trimestru
byl negativní, matka byla vyšetřena v genetické poradně na jiném pracovišti pro věkové
riziko gravidity, nepodstoupila AMC ani NIPT. Chromozomální vyšetření kultivovaných
lymfocytů periferní krve u probanda prokázalo normální mužský karyotyp 46,XY. Metodou
microarray byl u vyšetřovaného vzorku periferní krve probanda stanoven arr[GRCh37]
12p13.33p11.1(230421_34756209)x3[0.64], který odhalil 35 Mb duplikaci celého krátkého
raménka chromozomu 12 v 64 % vyšetřovaných buněk. Domnívali jsme se, že se u probanda
jedná o mozaikový stav pro syndrom trizomie 12p, nicméně jsme nevylučovali možnost, že
by se mohlo jednat o jinou chromozomální abnormalitu spojenou s duplikací 12p. Proto jsme
nález ověřili FISH vyšetřením nekultivovaných lymfocytů periferní krve, které odhalilo 12,5
% mozaikový stav pro tetrasomii 12p, což svědčí pro Pallister-Killianův syndrom. Na základě
tohoto FISH vyšetření a odborné literatury došlo k přehodnocení původní interpretace nálezu
z microarray. A protože isochromozom 12p bývá detekován v kožních fibroblastech nebo v
buňkách bukální sliznice, byl stupeň mozaiky ověřen pomocí neinvazivního vyšetření ze stěru
bukální sliznice. FISH vyšetření ze stěru bukální sliznice u probanda prokázalo přítomnost
isochromozomu 12p v 38 % interfázních jader, metodou microarray byla detekována
tetrasomie 12p v cca 70 % vyšetřovaných buněk.

V případě dalšího pacienta bylo genetické vyšetření doporučeno neonatologem pro vrozenou
vývojovou vadu centrální nervové soustavy (VVV CNS) a kraniofaciální dysmorfii.VVV CNS byla
u probandky zjištěna prenatálně ve 34. týdnu grav., kdy byl UZ a MRI vyšetřením prokázán nález
malformace zadní jámy lební typu Dandy Walker. Vzhledem k pokročilosti gravidity a anamnéze
odtoku plodové vody nebyla amniocentéza provedena. Výsledek chromozomálního vyšetření
kultivovaných lymfocytů periferní krve probandky nás velmi překvapil, protože prokázal
karyotyp 47,XX, +i(12p)(p10)[3]/46,XX[32]. Z odborné literatury je zřejmé, že isochromozom
12p se v kultivovaných lymfocytech vyskytuje velmi vzácně, záchytnost je v těchto typech buněk
pouze 0–2 %(1). Jednou z hypotéz je ta, že fytohemaglutinin, používaný pro stimulaci buněčného
dělení lymfocytů, podporuje růst normálních buněk, zatímco ty abnormální se z kultury
vytrácejí(2). Metoda microarray pak potvrdila patologický cytogenetický nález:
arr[GRCh37] 12p13.33p11.1(230421_34756209)x4[0.7]. Tetrazomie 12p se vyskytovala
v 70 % vyšetřovaných buněk. Stupeň mozaiky byl ověřen FISH vyšetřením stěru bukální
sliznice, ve kterém byl isochromozom 12p zjištěn v 74 % interfázních jader a metodou
microarray v 85 % vyšetřovaných buněk bukální sliznice.
Klinická manifestace Pallister-Killianova syndromu se projevuje širokým čelem,
hypertelorismem, širokým kořenem nosu, antevertovanými nares, nízce posazenými dozadu
rotovanými dysplastickými ušními boltci či dlouhým filtrem, což koreluje s fenotypovým
projevem obou probandů.

Reeser SL, Wenger SL. Failure of PHA-stimulated i(12p) lymphocytes to divide in Pallister–Killian syndrome. Am J Med Genet.
1992;42(6):815–9.
(2)
Jamuar S, Lai A, Unger S, Nishimura G. Clinical and radiological findings in Pallister-Killian syndrome. Eur J Med
Gen. 2012;55(3):167–72.
(1)
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Chromozomové aberace detekované metodou FISH u pacientů před a po onkologické
léčbě
Kadlčíková, D.1, Musilová, P.1, Hradská, H. 1, Koloušková, I.2, Svoboda, M.3, Kazda, T.3, Rubeš, J.1
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
3
Masarykův onkologický ústav, Brno
1
2

Úvod
Klasické metody onkologické léčby představuje chemoterapie a radioterapie a u obou jsou
popisovány cytotoxické a genotoxické účinky. Onkologická léčba se na základě nových
poznatků neustále vyvíjí. V chemoterapii se objevují nová šetrnější cytostatika, léčebná dávka
a režim podávání jsou efektivněji stanovovány. Velmi významné jsou i pokroky v radioterapii.
Nové radioterapeutické přístroje zdokonalily monitoring ozařované oblasti, dávku záření
a frakcionalizaci dávky tak, aby ozařovaná oblast mohla být minimalizována a okolní tkáň
maximálně šetřena. Úspěchy onkologické léčby jsou také viditelné ve vysokém počtu pacientů,
kteří svou nemoc překonají. Onkologická léčba tak na jedné straně životy zachraňuje, ale na
druhé straně může mít vážné nežádoucí účinky, včetně poškození chromozomů. Chromozomové
aberace přetrvávající během a po onkologické terapii mohou představovat riziko pro vznik
léčbou indukovaných nádorů. Podobně jako u dětských pacientů i v dospělé onkologii je stále
větší tlak na celkové dobré zdraví pacienta po překonání rakoviny, proto je nezbytné sledovat
dlouhodobé účinky onkologické léčby.
Pacienti a metody
Výzkumu se účastnilo 27 pacientů, kteří byli osloveni lékaři Masarykova onkologického ústavu,
byli seznámeni s průběhem a cíli studie a svoji dobrovolnou spolupráci potvrdili podpisem
informovaného souhlasu. První odběr byl proveden před začátkem léčby a druhý odběr byl
realizován s individuálním odstupem od léčby po jednom až třech letech.
Lymfocyty periferní krve byly po 72h kultivaci hybridizovány s fluorescenčními malovacími
sondami pro chromozomy 1 (červená), 2 a 4 (zelená) a centromerickou sondou
(biotin – avidin-Cy5). Ve fluorescenčním mikroskopu bylo vyšetřeno 1000 metafázních buněk
každého vzorku. Potenciálně aberantní buňky (ab.b.) byly snímány a následně hodnoceny podle
Protokolu pro identifikaci aberací a nomenklaturu „PAINT“ (Tucker et al. 1995). Zjevně stabilní
translokace byly přepočítány na genomovou frekvenci translokací (FG) dle Lucase a Sachse
(1993). Pro statistické testování dat z 1. a 2. odběru byl použit neparametrický párový exaktní
test. Skupiny pacientů byly porovnávány Kruskal-Wallisovým testem.
Výsledky
Soubor vyšetřených pacientů byl velmi rozmanitý z hlediska věku, onkologické diagnózy i léčby.
Předpokládali jsme, že onkologická léčba má na úroveň chromozomových aberací největší vliv,
proto byli pacienti rozděleni do tří skupin podle podstoupené léčby. Pacienti s chemoterapií
(CHT) (N = 11) měli nejnižší hodnoty chromozomových aberací před (medián ab.b.
6/1000 buněk; medián FG 0,78/100 buněk) i po léčbě (medián ab.b. 11/1000 buněk; medián FG
2,07/100 buněk). Ve skupině pacientů s radioterapií (RT) (N = 8) byly nalezeny vysoké hodnoty
chromozomových aberací před (medián ab.b. 13/1000 buněk; medián FG 2,74/100 buněk)
i po RT léčbě (medián ab.b. 53/1000 buněk; medián FG 10,39/100 buněk). U osmi pacientů
s konkomitantní chemoradioterapií (CHRT) byly před léčbou detekovány vysoké hodnoty
chromozomových aberací před (medián ab.b. 12/1000 buněk; medián FG 1,84/100 buněk) i po
CHRT (medián ab.b. 74/1000 buněk; medián FG 13,40/100 buněk).
Ve všech skupinách pacientů byl zaznamenán statisticky významný nárůst stabilních
i nestabilních chromozomových aberací po onkologické léčbě (všechna p < 0,05), s výjimkou
acentrických fragmentů u pacientů s CHT a CHRT a komplexních aberací u pacientů s RT.
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Pacienti s CHT byli mladší než pacienti s RT (p = 0,045) a CHRT (p = 0,078). Hodnoty stabilních
chromozomových aberací byly statisticky významně vyšší u pacientů po RT (ab.b. p = 0,009;
FG p = 0,013) a u pacientů po CHRT (ab.b. p = 0,007; FG p = 0,013) při porovnání s pacienty
po CHT. Naopak při porovnání pacientů s RT a CHRT nebyly nalezeny žádné významné rozdíly.

Diskuze
Metoda fluorescenční in situ hybridizace umožňuje detekci chromozomových změn, které
jsou stabilní a mohou se během života kumulovat v těle, stejně jako nestabilních aberací, které
vypovídají o aktuální expozici genotoxickým látkám. Všechny typy sledované onkologické léčby
zvyšovaly hodnoty stabilních i nestabilních chromozomových aberací. Individuální vnímavost
k terapii a aktivita reparačních mechanismů zásadně ovlivňuje úroveň chromozomových
aberací. I v našem souboru pacientů bylo možné nalézt pacienty, kteří při stejném nádorovém
onemocnění a stejné léčbě měli výrazně nižší hodnoty stabilních chromozomových aberací.
Naopak, u jiných pacientů vysoké hodnoty chromozomových změn přetrvávaly i více než
2 roky po ukončení léčby. Věk je významným prediktorem stabilních chromozomových aberací.
Příspěvek věku je relativně malý, přesto mladší pacienti s CHT mohli výsledky ovlivnit. Mladší
pacienti se pravděpodobně také lépe s terapií vyrovnávají a v případě našich pacientů byla
jejich diagnóza příznivější.
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR reg. č. 15-33968A.
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Ring chromozom 5 jako příčina závažné růstové retardace
Jana Laštůvková, Vjačeslav Harmaš, Lucie Lišková, Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, Ústí nad Labem

Ring chromozom 5 je velmi vzácná chromozomální aberace s velkou variabilitou fenotypových
projevů.

Popisujeme případ děvčátka, u kterého bylo genetické vyšetření doporučeno ve 4 měsících při
hospitalizaci pro neprospívání - antropometrické parametry pod 3. percentilem. Šlo o dítě
z 1. gravidity, matka 36 let, kombinovaný screening 1. trimestru negativní, genetické vyšetření
v graviditě nebylo. Průběh grav. bez komplikací, od 34. týdne gravidity dle UZ susp. IUGR.
Spontánní porod v grav. hebd. 37+5, hypotrofie - PV/PM 2150 g/43 cm, AS 10-10-10, poporodní
adaptace bez komplikací. Dále holčička špatně prospívala, malé váhové přírůstky, váha pod
3. percentilem.
Fenotyp probandky vykazoval široký kořen nosu, hypertelorismus, bilat. epikantus, mandlový
tvar očí, široký nos, dlouhé filtrum, široká ústa, plný dolní ret, plné tváře, na obou dlaních
čtyřprstá ohybová rýha, nízko nasedající palce. Ve 4 měsících váha 4280 g, délka 55 cm, OHL
35,5 cm – mikrocefalie při drobném habitu s lineárním růstem, mírná axiální hypotonie.

Chromozomální vyšetření u probandky prokázalo karyotyp 46,XX,r(5)(p15.3q35.3).
MICROARRAY: arr[GRCh37] 5p15.33(22149_464531)x1 dn,5q35.3(180460562_180696806)x1
dn –
detekována terminální 443 kb heterozygotní delece krátkého raménka chromozomu 5 a
zároveň terminální 263 kb heterozygotní delece dlouhého raménka chromozomu 5, dle
zastoupení genů v deletovaných oblastech se jedná o nález nejistého klinického významu.
U obou rodičů byly zjištěny normální karyotypy.
Orgánové vady u probandky nebyly prokázány, USG mozku v normě, sluch oboustranně
v normě, psychomotorický vývoj zpočátku opožděný, ale příznivě pokračující – axiální
hypotonie s opožděním vzpřimovacích mechanizmů, leze od 13 měsíců, sedí od 14 měsíců, od
15 měsíců se staví u nábytku, samostatná chůze od 20 měsíců. Ve 2 letech psychomotorický
vývoj příznivě pokročil, odpovídá kalendářnímu věku, sociální kontakt výborný, zlepšena slovní
zásoba. V klinickém obrazu dominuje retardace růstu, mikrocefalie hluboko pod 3. percentilem
při drobném habitu – ve 22 měsících váha 8 kg, výška 70 cm.
Vzhledem ke vzácnosti nálezu nelze klinický dopad přesně predikovat, lze však předpokládat,
že neprospívání u probandky je v souvislosti s tímto nálezem – v literatuře je popsán případ
ring chromozomu 5 s těžkou růstovou retardací jako jedinou významnou abnormalitou. Dále
popsány další 3 případy s malým vzrůstem s prenatálním počátkem a malými anomáliemi,
bez mentální retardace. V databázi Human Ring Chromosome jsou však popsány i 3 případy
s malým vzrůstem a opožděním vývoje včetně vývoje řeči.
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Vzácný případ fetoplacentární diskrepance: normální nález 46,XX z choriových klků vs
patologický nález 46,XX,der(6)t(6;17) de novo z plodové vody
Lucie Lišková, Vlasta Čejnová, Monika Stará, Vjačeslav Harmaš, Lilly Dejová, Lenka Vancová, Jana
Laštůvková
Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, Ústí nad Labem

Prezentujeme případ gravidity se vzácným rozdílným nálezem z prenatálních vyšetření odběru
choriových klků (CVS) a následného odběru plodové vody (AMC). Jednalo se o věkově rizikovou
graviditu po IVF s pozitivním kombinovaným screeningem I. trimestru (riziko T21 1 z 8, T18 1
z 5, T13 1 z 11). Dále byl u plodu ve 14. týdnu gravidity zjištěn UZ nález hygroma colli cysticum.

Probandka podstoupila odběr CVS a metodou QF PCR nebyly ve vzorku prokázány aneuploidie
chromozomů 13, 18, 21, X a Y. Metodou aCGH byl stanoven normální ženský profil. V 16.
týdnu gravidity byl u plodu UZ vyšetřením dále zjištěn ascites, hyperdenzní kličky střevní
a hyperdenzita plicní tkáně. Následně probandka podstoupila AMC. Metodou QF PCR nebyly
ve vzorku nativních amniocytů prokázány aneuploidie chromozomů 13, 18, 21, X a Y. Karyotyp
z kultivovaných amniocytů odhalil patologický cytogenetický nález 46,XX,der(6), který byl
následně potvrzen vyšetřením aCGH: arr[GRCh37] 6q26q27(162799322_170884575)x1,17q21
.32q25.3(47109888_81044553)x3.
U plodu se jednalo o nebalancovanou translokaci 46,XX,der(6)t(6;17)(q26;q21.3)dn, kde byla
prokázána 8 Mb terminální delece dlouhého raménka chromozomu 6 a 34 Mb terminální
duplikace dlouhého raménka chromozomu 17. K našemu překvapení, karyotypy obou rodičů
prokázaly normální cytogenetický nález.

Gravidita byla ukončena v 18. týdnu gravidity a následným vyšetřením odebraných vzorků
potratového materiálu (placenty, plodové vody, pupečníkové krve a tkáně plodu) byl zjištěn
mozaicismus normální buněčné linie 46,XX a buněčné linie s derivovaným chr. 6 jako důsledek
nebalancované translokace t(6;17). V kultivovaných buňkách placenty byl FISH vyšetřením
opět prokázán normální karyotyp 46,XX, zatímco v plodové vodě byl derivovaný chromozom
6 přítomen v 90 % interfázních jader, v tkáni plodu v 66 % interfázních jader a v pupečníkové
krvi
v 17,5 % interfázních jader kultivovaných buněk.

Orgánové VVV zjištěné u plodu (sekční nález: hexadaktylie pravé ruky a obou dolních končetin,
4 laločná pravá plíce, hypoplazie thymu, dvě cysty v kůře nadledvin, faciální dysmorfismus)
spadají do spektra příznaků popisovaných jak u 6q terminálního delečního syndromu, tak
i 17q terminální trizomie. 6q terminální deleční syndrom se vyznačuje charakteristickým
faciálním dymorfismem, krátkým krkem a psychomotorickou retardací, dále je spojen s řadou
nespecifických malformací. 17q terminální trizomie je vzácný, ale rozpoznatelný genetický
syndrom, mezi jehož charakteristické znaky patří: mikrocefalie, malá postava, výrazné rysy
obličeje, krátký široký krk, nízká zadní vlasová linie, rhizomelie, polydaktylie, syndaktylie,
rozštěp patra/rtu, srdeční defekty, renální anomálie, anomálie končetin, anomálie mozku, oční
abnormality.
U plodu se jednalo o velice vzácnou chromozomální aberaci: mozaicismus normální buněčné
linie a linie s nebalancovanou autosomální translokací vzniklou de novo. V dostupné literatuře
jsou publikovány tyto případy velice vzácně, asi do 20 prenatálně prokázaných případů
(Kovaleva a Cotter, 2017), a není u nich popisováno zvýšené opakování v následující graviditě.
Kovaleva a Cotter, Molecular Cytogenetics (2017) 10:45
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Potenciál cfDNA v detekci chromozomálních aneuploidií
Nguyen Thi Ngoc, B. L., Hrabíková, M., Zembol, F., Dohnalová, H., Lhota, F., Bittóová, M., Stejskal, D.,
Hynek, M., Koudová, M.
Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny, Gennet, Praha 7

cfDNA test je neinvazivní prenatální screeningový test zaměřený na stanovení rizika
přítomnosti nadbytečných chromozomů (trizomií) č. 21 způsobujícího Downův syndrom,
chromozomů č. 18 způsobujícího Edwardsův syndrom a chromozomů č. 13 způsobujícího
Patauův syndrom, analýzou volné DNA z krve matky. cfDNA test zjišťuje část volně kolujících
fragmentů cfDNA
v krevní plasmě matky podle jejich příslušnosti ke všem 23 chromozomům tvořícím celkovou
genovou výbavu jedince (genom). Odchylky od očekávané části fragmentů DNA zvyšují riziko
změny počtu (aneuploidie) daného chromozomu nebo jeho části (strukturální aberace). Touto
metodou lze také stanovit pohlaví plodu s přesností na více než 99 %. V současné době patří
k nejlepšímu vyhledávacímu testu s mimořádnou senzitivitou a specifitou.

V současné době je náš cfDNA test obohacen i o výpočet individuálního rizika častých trizomií.
Přesnost výpočtu rizika trizomií a dalších genetických odchylek závisí na části cfDNA, která
pochází z placenty (tzv. fetální frakce) a na výši rizika se kterým těhotná do testu vstupuje
(apriorní riziko). Rozmezí výsledného (posteriorního) rizika častých trizomií plodu je omezeno.
Hranice pro významné riziko je 1/2 a pro nízké riziko je 1/50 000.
Volnou cirkulující DNA navíc testujeme v rámci prospektivní studie i v detekci
chromozomálních aneuploidií u potratů v rozmezí 5.–14. tt. Pro každý případ byl odebrán
vzorek mateřské krve, cfDNA byla izolována z krevní plazmy a bylo provedeno sekvenování
celého genomu pomocí NGS. Současně byl vždy odebrán i vzorek tkáně z potraceného plodu
a následně vyhodnocen pomocí QF-PCR (chromozomy 2,7,13,15,16,18,21,22). Celkově bylo
analyzováno 37 vzorků z neživotaschopných těhotenství. V 35 (95 %) případech byla fetální
frakce dostačující (> 4 %) a bylo možné vyhodnotit výsledky cfDNA. Maternální kontaminace
vzorků tkáně plodu byla zjištěna v 14 (60 %) případech, které nebylo možné dále hodnotit
pomocí QF-PCR. V těchto případech bylo testování cfDNA schopno poskytnout výsledek. Cílem
tohoto projektu je porozumět chromozomálním a genetickým příčinám spontánního potratu,
zejména pokud není možné použít QF-PCR metodu z důvodu kontaminace vzorků tkáně
matkou.
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Nebalancovaná translokace der(1;7)(q10;p10) u nemocných s myelodysplastickými
syndromy (MDS)
Martina Onderková1, Marie Valeriánová1, Zuzana Zemanová2, Karla Svobodová2, Lenka Pavlištová2,
Iveta Mendlíková1, Kateřina Štivarová1, Jana Trkovská1, Šárka Ransdorfová1
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
1
2

Úvod
Nebalancovaná translokace der(1;7)(q10;p10) vzniká přestavbou mezi celými dlouhými
rameny chromosomu 1 a celými krátkými rameny chromosomu 7 se zlomovými místy v oblasti
centromer. V důsledku translokace dochází k parciální trisomii 1q a parciální monosomii 7q.
Tato změna je obvykle izolovaná nebo je spojena s jednou další změnou. Jedná se o vzácnou,
ale rekurentní aberaci, vyskytující se zhruba u 1,5–6 % nemocných s myelodysplastickými
syndromy (MDS) a u 0,2–2,1 % nemocných s akutní myeloidní leukémií (AML). Velmi zřídka je
popisovaná i u myeloproliferativní neoplasie (MPN).
Cíle
Cílem studie bylo zjistit frekvenci výskytu der(1;7)(q10;p10) u nemocných s MDS v době
diagnózy na našem pracovišti a posoudit její prognostický význam.

Metodika
V letech 2010–2020 jsme vyšetřili buňky kostní dřeně 1420 nemocných s MDS. Diagnostické
vzorky jsme analyzovali pomocí konvenčních a molekulárně-cytogenetických metod: FISH
(Abbott, MetaSystems), mFISH/mBAND (MetaSystems) a aCGH/SNP (Agilent, Illumina).

Výsledky
Nebalancovanou translokaci der(1;7)(q10;p10) jsme prokázali u devíti nemocných (9/1420;
0,6 %). Jednalo se o 7 mužů a 2 ženy, medián věku v době diagnózy byl 66 let a medián přežití
23 měsíců. U sedmi nemocných se jednalo o jedinou změnu v karyotypu, z toho u jedné
pacientky došlo v průběhu onemocnění ke klonálnímu vývoji a zisku další chromosomové
aberace (trisomie 8). Metodou aCGH/SNP jsme u dvou pacientů identifikovali další kryptickou
abnormalitu – deleci genu TET2 a deleci genu ETV6. Dva pacienti měli již v době diagnózy,
kromě der(1;7)(q10;p10), další změnu v karyotypu – trisomii 8 a deleci 20q.
Závěr
Naše studie prokázala výskyt nebalancované translokace der(1;7)(q10;p10) celkem
u 0,6 % nově diagnostikovaných nemocných s MDS. Tato chromosomová aberace je v průběhu
onemocnění zpravidla stabilní a je v současnosti řazena mezi změny se střední prognózou
(IPSS-R).
Podpořeno projekty MZČR00023736 a RVO-VFN64165.
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Molekulárně-cytogenetická analýza pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS)
zaměřená na přestavbu genu MECOM
Rubešová, A., Holzerová, M., Balcárková, J., Krůzová, L., Machová, R., Papajík, T., Urbánková, H.
Hemato-onkologická klinika, LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod
Výsledky cytogenetického a molekulárně-cytogenetického vyšetření přispívají u nemocných
s MDS k upřesnění diagnostiky onemocnění a umožňují na základě nalezených
chromosomových aberací stratifikovat nemocné do jednotlivých prognostických skupin. Mezi
chromosomové změny, které řadí nemocné s MDS do skupiny s horší prognózou, patří mimo
jiné aberace dlouhých ramen chromosomu 3. Tato aberace se vyskytuje přibližně u 10 %
pacientů s MDS a nejčastěji je zastoupena jako kryptická inv(3)(q21q26) nebo t(3;3)(q21q26).
V rámci těchto přestaveb dochází často k alteracím komplexního genu MECOM (zejména jeho
genové části EVI1).
Cíle
Cílem projektu bylo stanovení chromosomových změn u pacientů s MDS se zaměřením
na přestavby 3. chromosomu a detailně zmapovat ztráty a zmnožení genetického materiálu
metodami molekulární cytogenetiky.

Metody
Všichni pacienti byli vyšetřeni konvenční cytogenetickou metodou G-pruhováním, metodou
FISH (fluorescenční in situ hybridizace), případně mFISH (mnohobarevná FISH) a aCGH (array
komparativní genomová hybridizace).

Výsledky
V průběhu 20 let bylo v Laboratoři cytogenetiky a molekulární cytogenetiky HOK FN Olomouc
vyšetřeno 324 nemocných s potvrzeným MDS, z toho u 17 nemocných (5 %) byla prokázána
přestavba chromosomu 3. Nejčastějším typem aberace 3. chromosomu byly translokace
(53 %) a inverze (17 %), které byly vždy spojené s přestavbou genu MECOM (3q26). V případě
translokací byly nejčastějšími translokačními partnery chromosomy 2 (23 %), 3 (12 %) a
21 (12 %). Nejčastější přídatnou chromosomovou aberací k aberaci chromosomu 3 byla
ztráta genetického materiálu chromosomu 7, kdy monosomie 7. chromosomu byla častější
než delece oblasti 7q31. Přínos aCGH analýzy v rámci abnormalit 3. chromosomu byl patrný u
35 % pacientů, u kterých tato analýza zpřesnila rozsah nebalancovaně přestavěných oblastí
chromosomu 3, dále byla jako nejčastější přídatná změna mimo vyšetřovaný MDS panel nově
prokázána delece oblasti genu NF1, a to konkrétně u 3 pacientů. U jediné pacientky byla pomocí
aCGH analýzy detekována chromotripse 3. chromosomu.

Závěr
Detekce genetických změn metodami klasické cytogenetiky a molekulární cytogenetiky přispívá
ke správnému diagnostickému zařazení pacientů s MDS do jednotlivých podtypů a na základě
nalezených změn je umožněno stanovit prognózu onemocnění a určit adekvátní terapeutický
přístup.
Práce je podporována grantem IGA_LF_2021_001.
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Komplexní cytogenetická a molekulárně biologická analýza nádorového genomu
nemocných s akutní myeloidní leukémií
Markéta Šejnohová2, Lenka Bryjová2, Eva Ondroušková2, Eva Brhelová2, Petra Šmuhařová2,
Jiří Šmejkal2, Alexandra Oltová2, Ivana Ježíšková2, Adam Folta2, Barbora Weinbergerová1,
Zuzana Nováková1, Jiří Mayer1, Šárka Pospíšilová2, 3, 4, Marie Jarošová2, 4
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy univerzity, Brno
2
Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní
nemocnice Brno, Brno
3
CEITEC Masarykovy univerzity, Brno
4
Ústav lékařské genetiky a genomiky, Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy univerzity,
Brno
1

Komplexní karyotyp (KK) je definovaný jako nález ≥ 3 změn v karyotypu, kdy alespoň jedna
z nich je strukturního charakteru. Vyskytuje se u 10–12 % pacientů s akutní myeloidní leukemií
(AML). Mezi nejčastější změny v KK patří nebalancované změny zahrnující ztráty genetického
materiálu ramen chromosomů 5q, 7q, a/nebo 17p. Nález více jak 3 změn zahrnující tyto delece
je označován jako tzv. typický KK (T-KK), zatímco jejich nepřítomnost v KK definuje skupinu
atypického KK (A-KK). Nemocní s A-KK se liší od nemocných s T-KK tím, že mají méně mutací
v TP53, ale často mutace v genech PHF6, FLT3, MED12, NPM1. Prognostický význam uvedených
mutací asociovaných s T-KK nebo A-KK nebyl zatím na velkých souborech potvrzen.

Cílem naší práce bylo provést komplexní analýzu vlastního souboru nemocných s AML s KK.
Budeme presentovat předběžné výsledky komplexní genetické analýzy souboru 14 pacientů
s AML s KK, které jsme vyšetřili metodami klasické cytogenetiky, FISH, mFISH, arrayCGH a
cílenou analýzou NGS (panel Agilent a Archer). Soubor tvořilo 7 žen a 7 mužů ve věku 29–68 let,
diagnostikovaných a léčených na IHOK FN Brno v letech 2014–2021. Celkem 11 pacientů bylo
léčeno kurativně, 3 pacienti paliativně, alogenní transplantaci krvetvorných buněk podstoupili
4 pacienti. Medián celkového přežívání je 7 měsíců, zemřelo 10 pacientů. T-KK byl pozorován
u 8 pacientů, A-KK u 6 pacientů. T-KK s aberacemi všech tří chromosomů mělo 6 pacientů,
kombinace aberací dvou chromosomů byla nalezena u 1 pacienta, 1 pacient měl pouze aberaci
chromosomu 7q. Ve skupině A-KK jsme nepozorovali četnější výskyt společné chromosomové
oblasti či chromosomů vstupujících do aberací, pouze dva pacienti měli translokaci t(4;11),
ostatní nálezy byly velmi heterogenní.
Nejčastější detekovanou mutací metodou NGS byla mutace genu TP53 u 6/13 pacientů, z toho
u 5 ve skupině T-KK. Ve skupině A-KK nebyly detekovány žádné mutace u 2/6 pacientů,
u 1 pacienta se vyskytla mutace FLT3 a u jiného pacienta mutace TP53. Mutace genů PHF6 a
NPM1 nebyly nalezeny.
Hodnocení klinického stavu obou podskupin ukazuje, že A-KK je prognosticky příznivější.
Zatímco ve skupině T-KK zemřeli všichni pacienti, ve skupině A-KK žijí 4 pacienti s mediánem
celkového přežívání 49 měsíců.

Hodnocení frekvence chromosomových změn v obou skupinách ukázalo, že nemocní s KK mají
velmi heterogenní výskyt aberací a přes zatím malý počet pacientů v našem souboru se zdá, že
aberace chromosomů 5, 7 a 17 mohou stratifikovat pacienty s KK do prognostických podskupin.
Na této stratifikaci se podílí komplexní laboratorní přístup umožňující detailní studium změn
v nádorovém genomu.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705).
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Trisomie chromosomu 6 u pacientů s aplastickou anémií jako cytogenetický ukazatel
nepříznivé prognózy
Tesařová, K.1, Šmídlová, M.1, Vohradská, P.1, Sládková Kovářová, K.1, Weberová, L.1, Šrámek, J.2,
Kuntscherová, J.3, Šubrt, I.1
Ústav lékařské genetiky LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň
3
Šiklův ústav patologie Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň
1
2

Aplastická anémie se vyznačuje selháním krvetvorby způsobené aplázií buněk nebo těžkou
hypocelularitou kostní dřeně s následnou pancytopenií v krevním obraze. I když nepatří mezi
nádorová onemocnění krvetvorby, svojí rizikovostí se těmto agresivním chorobám podobá.
Léčebný postup je založen na imunosupresivní terapii, nejčastěji se používá kombinace
antithymocytárního globulinu (ATG) a cyklosporinu A.
Cytogenetické abnormality jsou pozorovány přibližně u 12 % pacientů s aplastickou anémií.
Mezi nejčastěji pozorované cytogenetické aberace patří trisomie chromosomu 6, trisomie
chromosomu 8 a monosomie chromosomu 7, která se nejčastěji vyskytuje po terapii.
Na našem pracovišti jsme v období 01/2015 – 06/2021 vyšetřili 10 pacientů (7 žen a
3 muže) s prokázanou diagnózou aplastické anémie. Ve dvou případech jsme nalezli
trisomii chromosomu 6 jako samostatnou abnormalitu, která byla potvrzena metodou FISH.
V obou případech nedošlo k léčebnému efektu imunosupresivní terapie a byla indikována
transplantace krvetvorných buněk.

Trisomie chromosomu 6 u aplastické anémie je rekurentně se vyskytující početní změna, která
může definovat významný podtyp aplastické anémie, vyznačující se nedostatečnou odpovědí na
imunosupresivní léčbu se sklonem k transformaci do akutní leukémie.
S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s našimi výsledky by měla být cytogenetická analýza
kostní dřeně zaměřená na trisomii chromosomu 6 nedílnou součástí vyšetření při stanovení
diagnózy.
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Jumping translokace v buňkách kostní dřeně u dětí s hematologickými malignitami
Veronika Ticháčková1, Libuše Lizcová1, Halka Lhotská1, Karla Svobodová1, David Sadílek1,
Ester Mejstříková2, Jan Starý1, Zuzana Zemanová1
Centrum nádorové cytogenomiky ÚLBLD, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF Univerzita
Karlovy, Praha
2
Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice Motol, Praha
1

Jumping translokace (JTs) jsou nestabilní nebalancované chromosomové přestavby, při kterých
je stejná část donorového chromosomu translokována na různé recipientní chromosomy
a to v minimálně dvou různých buněčných klonech. Chromosomové zlomy při JTs obvykle
vznikají v oblastech bohatých na repetitivní sekvence DNA, přičemž nejčastěji zahrnují dlouhá
ramena chromosomu 1. Jedná se o vzácné chromosomové aberace, které jsou popisovány
hlavně u dospělých nemocných s různými typy nádorových onemocnění a obvykle vznikají
jako sekundární změny při klonálním vývoji. Podle literárních údajů bývají spojeny s progresí
nemoci a špatnou prognózou. O frekvenci a klinickém významu JTs u dětí s hematologickými
malignitami existuje v odborné literatuře do současné doby pouze velmi málo informací.
V průběhu posledních 12 let jsme vyšetřili celkem tři děti (1x cALL, 1x B-ALL, 1x MDS
RAEB), u kterých byly v karyotypu v době diagnózy detekovány JTs. Jednalo se o jednoho
chlapce a dvě dívky ve věku 1, 3 a 7 let. Karyotypy jsme podrobně analyzovali pomocí FISH
s lokus specifickými a/nebo centromerickými sondami (Abbott Molecular), mFISH/mBAND
(MetaSystems) a SNP čipů (CytoChip Cancer SNP 180K, BlueGnome).

Donorové i recipientní chromosomy byly u jednotlivých pacientů různé a zahrnovaly
chromosomy 1, 8 a 12 (donorové chromosomy) a chromosomové oblasti 10q26, 13p11.2,
13q12, 18p11.2, 19q13.3 a 21q22 (recipientní zlomová místa). U všech nemocných jsme kromě
JTs nalezli i další specifické a/nebo nespecifické chromosomové aberace. Dvě pacientky
s ALL žijí v první kompletní remisi, pacient s MDS zemřel 3 měsíce od diagnózy na komplikace
spojené s léčbou.

Naše výsledky ukazují, že u dětí s hematologickými malignitami tvoří JTs velmi heterogenní
skupinu vzácných přestaveb. Na rozdíl od dospělých nemocných jsme u všech našich
pacientů nalezli JTs v době diagnózy. Nedetekovali jsme preferenční zahrnutí konkrétních
chromosomových oblastí ani chromatinových struktur. Z patogenetického hlediska tak JTs u
dětí spíše odrážejí celkovou genomovou nestabilitu než aktivaci či inaktivaci identických genů.
Tak jako u všech vzácných cytogenetických nálezů, přesný klinický význam JTs stejně jako jejich
biologický efekt se však prokáže až vyšetřením velkých souborů nemocných, nejlépe v rámci
mezinárodní spolupráce dětských hematologických skupin.
Podpořeno MZ ČR RVO-VFN64165.
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Vzácná vrozená aberace dic(X;Y)(p22.33;p11.32) u pacienta s primární myelofibrózou
Milada Váňová1, Lenka Pavlištová1, Silvia Izáková1, David Sadílek1, Veronika Ticháčková1,
Kateřina Vítovská1, Petra Malíková2, Zuzana Zemanová1
Centrum nádorové cytogenomiky ÚLBLD, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity
Karlovy, Praha 2
2
Oddělení klinické hematologie IKEM, Praha
3
Cytogenetické oddělení ÚHKT, Praha
1

Vrozené translokace mezi pohlavními chromosomy X a Y jsou velmi vzácné a obvykle jsou
asociovány s abnormálním gonadálním vývojem. Výsledný fenotyp může být velmi variabilní,
neboť roli hraje více faktorů: zlomová místa na chromosomech X a Y, přítomnost/ztráta genu
SRY a inaktivace X chromosomu. Při těchto přestavbách dochází nejčastěji ke zlomům v pruzích
Xp22 a Yq11. Případy se zlomy v oblasti Yp jsou popisovány pouze výjimečně.

Na našem pracovišti jsme vyšetřili karyotyp 63letého muže, u kterého bylo po transplantaci
jater pro hepatocelulární karcinom diagnostikováno maligní hematologické onemocnění
primární myelofibróza. Při úvodním cytogenetickém vyšetření buněk kostní dřeně jsme ve
všech hodnocených metafázích nalezli karyotyp 46,X,dic(X;Y)(p22.3;p11.3)[20]. Aberace
související s myeloproliferativním onemocněním jsme nepozorovali. Nález jame ověřili
metodami mFISH (24XCyte, MetaSystems) a aCGH/SNP (Illumina). Metodou FISH se
subtelomerickými sondami pro Xp/Yp a LSI SRY (Abbott Molecular) jsme ve všech buňkách
potvrdili ztrátu těchto oblastí a přítomnost lokusu SRY na dicentrickém chromosomu. Při
cytogenomickém vyšetření stimulovaných lymfocytů periferní krve jsme potvrdili konstituční
karyotyp 46,X,dic(X;Y)(p22.33;p11.32)[20]/45,X[10]. Buněčnou linii 45,X, která nebyla
přítomna v kostní dřeni, jsme metodou FISH detekovali ve 35 % interfázních jader. Metodou
aCGH/SNP jsme prokázali zisk na chromosomu X o velikosti 153,7 Mbp a dále mikrodeleci o
velikosti 803 kbp zahrnující gen SHOX. Tento gen kóduje transkripční faktor, který reguluje
růst dlouhých kostí. Na základě fenotypu (Madelungova deformita předloktí, nízký vzrůst) a
delece genu SHOX bylo u tohoto pacienta diagnostikováno vrozené genetické onemocnění LériWeillova dyschondrosteóza. Zisk téměř celého chromozomu X (153,7 Mbp) lze pak považovat za
variantu Klinefelterova syndromu (hladiny gonadotropinů a testosteronu odpovídaly gonadální
dysfunkci). Kromě toho byla u pacienta rovněž zjištěna malformace pravého zevního ucha.
Při vyšetření buněk kostní dřeně staršího pacienta s maligním hematologickým onemocněním
jsme detekovali vzácnou konstituční aberaci pohlavních chromozomů dic(X;Y)(p22.33;p11.32).
Vzniklá genomová disbalance je asociována se dvěma známými genetickými syndromy,
Léri-Weillovou dyschondrosteózou a variantou Klinefelterova syndromu, které byly u tohoto
nemocného diagnostikovány až v poměrně pokročilém věku. Vzhledem k tomu, že detekovaná
zlomová místa nezahrnují známé nádorové geny, lze předpokládat, že obě malignity, které
se v průběhu života u tohoto nemocného objevily, s uvedenou aberací nesouvisí. Možný vliv
haploinsuficience genu SHOX na regulaci růstu ušních chondrocytů nelze vyloučit.
Podpořeno MZ ČR RVO-VFN64165.
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Využití Fluorescenční in-situ hybridizace a sekvenování nové generace v diagnostice
agresivních typů B-lymfomů
Vatolíková, M.1, Čudová, B.1, Hvalčáková, T.1, Flodr, P.2, Papajík, T.1, Procházka, V.1, Urbánková, H.1
Hemato-onkologická klinika, LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
Ústav klinické a molekulární patologie, LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc,
Olomouc
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Úvod
K diagnostické a prognostické stratifikaci agresivních B-lymfomů dnes běžně přispívá vyšetření
pomocí fluorescenční in-situ hybridizace (FISH). S vývojem nových metod jako je sekvenování
nové generace (NGS) vzniká otázka, jaký mají tyto metody přínos a jakou další informační
hodnotu přináší.
Cíle
Cílem práce bylo porovnat výsledky metod FISH a komplexního genomového profilování
u 7 pacientů s agresivním B-lymfomem.

Metody
Výchozím materiálem byly ultratenké řezy parafinových bločků bioptované nádorové tkáně.
Pomocí FISH byly vyšetřeny aberace genů MYC, BCL2 a BCL6 (ZytoVision). U 2 pacientů
s dostupným nativním materiálem bylo provedeno i cytogenetické vyšetření a mnohobarevná
FISH (MetaSystems). Metodou F1Heme (v rámci Patient Experience programu, Roche) byly
sekvenovány kódující oblasti 406 vybraných genů a 31 intronů, na úrovni RNA bylo vyšetřeno
265 fúzních genů.

Výsledky
Pomocí FISH jsme prokázali početní/strukturní změny u 6/7 pacientů: přestavbu genu MYC
(2/7 pacientů), přestavba genu BCL6 (2/7 pacientů), z toho v jednom případě se jednalo o
přestavbu obou genů současně (double hit). Přestavbu genu BCL2 jsme nedetekovali. Metodou
NGS bylo identifikováno celkem 41 genových variant (4–9 variant/pac). Nejčastější prokázanou
změnou byla mutace genu TP53 (4/7 pacientů). Dalšími nalezenými změnami opakujícími se
alespoň ve 2 případech byly mutace genů SPEN, CCND3 a TNFAIP3. Dále byly identifikovány
přestavby genů IgH/BCL6 (2/7 pacientů) a nereciproké fúze IGH/MYC (1/7 pacientů) a IgH/
BCL2 (1/7 pacientů).

Závěr
Metoda FISH je dobře dostupnou, spolehlivou a finančně nenáročnou technikou, kterou lze
v krátkém čase detekovat přestavby genů klíčových pro upřesnění diagnosy. Zachytí variabilitu
mezi jednotlivými buňkami, ale je schopna hodnotit jen malé množství buněk a lokusů. Naproti
tomu NGS generuje velké množství dat, které porovnává s referenční sekvencí, nereflektuje
však jednotlivé nádorové klony, ale pracuje s populačním průměrem. Umožňuje detekci variant,
které mohou mít význam z hlediska volby cílené léčby a mohou případně sloužit jako markery
pro sledování průběhu onemocnění. Jako ideální se proto jeví kombinace obou přístupů.
Práce byla podporována granty IGA-LF-2021-001 a MZ ČR – RVO (FNOL, 00098892).
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Využití metody FISH v diagnostice sarkomů
Jana Žmolíková, Magdalena Uvírová, Sylva Pitronová, Romana Skalíková, Petra Heranová, Nina
Štrossová, Lenka Schreiberová, Dušan Žiak, Jana Dvořáčková
CGB laboratoř, Ostrava

Východiska
Sarkomy měkkých tkání jsou maligní nádory vycházející z mezenchymálních, především
pojivových tkání a tvoří méně než 1 % všech malignit dospělého věku. Podle WHO klasifikace
jsou sarkomy děleny do celé řady morfologických jednotek a histopatologických entit. Nízká
incidence spolu s heterogenitou těchto onemocnění činí histopatologickou diagnostiku velmi
obtížnou. Vzhledem k agresivitě sarkomů a mladšímu věku nemocných je včasná a přesná
diagnostika esenciální. Asi 30 % sarkomů měkkých tkání nese specifické přestavby genů jako
je například přestavba genů SS18, COL1A/PDGFB, EWSR1, DDIT3, které je možné identifikovat
metodou fluorescenční hybridizace in situ (FISH).

Materiál a metody
V období leden 2014 – červen 2021 bylo v naší laboratoři vyšetřeno metodou FISH 37 vzorků
z parafinových bloků nebo otiskových preparátů pacientů s diferenciální diagnostikou různých
typů sarkomů. Pro FISH byly použity sondy Kreatech SS18 (18q11) Break FISH probe, Kreatech
EWSR1 (22q12) Break FISH probe, Kreatech DDIT3 (12q13) Break FISH probe, ZytoLight SPEC
COL1A1/PDGFB Dual Color Dual Fusion Probe.

Výsledky
Celkem bylo vyšetřeno 37 případů, u kterých byla v diferenciální diagnostice zvažována
diagnóza Ewingův sarkom (11 vzorků), synoviální sarkom (10), liposarkom (1) a
dermatofibrosarkom (15). V 19 vzorcích (51,4 %) byla metodou FISH identifikována
předpokládaná genetická změna, která potvrdila příslušný typ sarkomu: přestavba SS18
genu byla nalezena ve čtyřech případech synoviálního sarkomu, přestavba EWSR1 ve čtyřech
případech Ewingova sarkomu, přestavba genů COL1A1/PDGFB byla nalezena v sedmi
případech dermatofibrosarkomu a přestavba genu DDIT3 v jednom případě liposarkomu.
Ve třech vzorcích byla potvrzena přestavba genu EWSR1 u diagnózy olfaktoriální neuroblastom,
extraskeletární myxoidní chondrosarkom a světlobuněčný sarkom, u kterých je tato genetická
změna také v literatuře popisována.
U 18 (48,6 %) pacientů nebyly nalezeny přestavby námi vyšetřovaných genů, konečné diagnózy
byly stanoveny jako jiné typy nádorů, u kterých tyto chromozomové aberace nejsou v literatuře
popisovány (například stromální endometriální karcinom, leiomyosarkom, adenokarcinom,
maligní tumor z pochvy periferního nervu, sarkomatoidní karcinom).

Závěr
Nálezy přestaveb příslušných genů, které byly identifikovány metodou FISH, ve všech případech
korelovaly s konečnou diagnózou. Průkazem specifických genetických změn je možné potvrdit
diagnózu a pomoci tak v řadě diagnosticky obtížných případů, zvláště pokud se jedná o
neobvyklou lokalizaci nádoru či metastázy.
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profesionální vybavení genetických
a cytogenetických pracovišť

Společnost ALOGO, s.r.o. se specializuje na dodávku a servis systémů pro analýzu obrazu
a je výhradním distributorem firmy MetaSystems Hard & Software. Také díky výhradnímu
zastoupení firem MetaSystems Probes a CAMBIO nabízí širokou nabídku diagnostických
reagencií zaměřených na FISH technologii.

Ikaros Karyotyping System
Isis Fluorescence Imaging System:
- mFISH/mBAND
- Telomere Analysis
- CGH

ALOGO, s.r. o.
Malešovská 648/27
625 00 Brno, Česká republika

Metafer Slide Scanning System:
- MSearch Metaphase Finder
- MetaCyte FISH Signal Analysis
- Tissue Diagnostics
- Virtual Slide
- Micronucleus Assays
- Automated Comet Assay

XA AneuScore Probes
XL Hematology Probes
XT Tissue FISH Probes

XCE Human Centromere Enumeration Probes
XCP Human Whole Chromosome Probes
24XCyte Human mFISH Probes
XCyte Human mBAND Probes
Detection Reagents

Star*FISH©
- Human Chromosome Pan-Centromeric Probes
- Human Chromosome Pan-Telometric Probes
- Human Chromosome Speciﬁc Centromeric Probes
- Human Chromosome Y Heterochromatic Probes
- Mouse Pan-Centromeric Probes
- Detection Kits
web: www.alogo.cz
tel.: +420 541 247 830
e-mail: info@alogo.cz

VYSIS INTELLIFISH ŘEŠENÍ
JEDNODUŠŠÍ. RYCHLEJŠÍ. LEPŠÍ.
FISH NOVÉ KONCEPCE.

Novinka Vysis IntelliFISH řešení přináší inovativní koncepci FISH testování
pro zvýšení produktivity laboratorní diagnostiky a kvality výsledků,
na které se můžete jednoznačně spolehnout
Univerzální
příprava
preparátů
Zjednodušení postupu
přípravy preparátů
solid tumorů na FISH

VIP2000
Automatizace přípravy
preparátu pro FISH,
zvýšení flexibility
laboratorního provozu

IntelliFISH
Hybridizace
Výsledky FISH během jednoho pracovního dne, stejná
a nebo lepší kvalita
signálů

BioView
Automatizace skenování a standardizace
hodnocení FISH pro
zvýšení produktivity
laboratoře

www.signify.cz

Cytogenetická sekce Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.
Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s.
Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové
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