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Predkoncepčná genetická starostlivosť

Klinicko-genetické vyšetrenie neplodného páru

Klinicko-genetické vyšetrenie /genealógia, osobná anamnéza, 

klinické vyšetrenie, konzultácia/

Karyotyp

Cystická fibróza

Trombofilné mutácie

Mikrodelécie chromozómu Y

Foresta C, Ferlin A, Gianaroli L, Dallapiccola B: 

Guidelines for the appropriate use of genetic tests in infertile couples. 

Eur J Hum Genet, 2002, 10, 5, 303 – 312.



Vplyv chromozómových aberácií 

na reprodukciu človeka

Zastavenie gametogenézy

- poruchy v počte, pohyblivosti, morfológii spermií až úplné chýbanie 

spermií (oligo- , astheno-, teratozoospermia, azoospermia)

- poruchy menštruačného cyklu

- predčasná menopauza

Tvorba chromozómovo nebalansovaných gamét

- reprodukčné straty (spontánne aborty, pôrody mŕtvych plodov, peri-

a neonatálne úmrtia)



Výskyt chromozómových aberácií

 Všeobecná populácia novorodencov 1 : 200

 Infertilné páry 1 :   48

(Sab, mŕtvorodené plody v RA)

 Sterilné páry 1 :   10



Indikácie na cytogenetické vyšetrenie

Chromozómová aberácia 

v rodine

VVCH a/alebo MR v rodine

Infertilita 

(2xSAb, pôrod mŕtveho plodu, 

opakovane neúspešná

implantácia po IVF 

Idiopatická sterilita > 2 r.

Andrologická sterilita

- oligospermia (<106/ml) 

- azoospermia)

Amenorrhoe, oligomenorrhoe

Páry pred ICSI (obaja manželia)

Profesionálna a liečebná

mutagénna záťaž

Darcovia gamét



Indikácie na vyšetrenie mutácií 

v CFTR géne

 Andrologická sterilita – oligospermia (< 106/ml) 
azoospermia

 Muži s CBAVD

 Výskyt cystickej fibrózy v rodine

 Darcovia gamét

Frekvencia prenášačov vo všeobecnej populácii 1 : 25

AR-dedičnosť

Možnosť PGD



Vyšetrenie mikrodelécií na chromozóme Y

 100% pravdepodobnosť prenosu mikrodelécie 

a infertility do ďalšej generácie (z otca na syna)

 Muži s ťažkou oligospermiou a mikrodeléciou na Y:

a.  Znížená úspešnosť fertilizácie

b.  Horšia kvalita embryí

Indikácie na vyšetrenie mikrodelécií na Y chr.

 Azoospermia

 Oligospermia (<106/ml)



Indikácie na vyšetrenie Leidenskej mutácie (faktor F V) 

a  mutácie v protrombínovom géne (F II)

 Trombóza hlbokých žíl v OA

 Opakovaný spontánny abort,  opakovane neúspešná 

implantácia po IVF

 Záťaž v reprodukčnej anamnéze:

mŕtvorodené dieťa, predčasný pôrod, 

abrupcia placenty, preeklampsia, IUGR



Genetické  vyšetrenia spermií

1. FISH vyšetrenie aneuploidií 

Štatistický test zameraný na hodnotenie  

celkovej hladiny aneuploidií v spermiách 

- chromozómy 13, 18, 21, X a Y

- vyšetrenie pred aj po PiGD

- test zrelosti spermií po ich dozrievaní        

in vitro



Indikácie – FISH test aneuploidií v spermiách

Muži s OAT Muži s normálnym SPG

+  reprodukčná anamnéza:

opakovane neúspešné IVF cykly

opakované spontánne aborty

Predimplantačná genetická diagnostika

Darcovstvo spermií



Genetické vyšetrenie spermií

2. Vyšetrenie fragmentácie DNA

Hodnotenie poškodenia DNA    
a chromatínu spôsobeného:

- abnormálnou štruktúrou chromatínu

- apoptózou

- oxidačným stresom 

Nezávislý prognostický faktor pre 

meranie kvality spermií vo vzťahu k 

fertilite muža

Metódy - SCSA

- TUNEL

- COMET assay



Indikácie – Fragmentácia DNA v spermiách

Muži s OAT Muži s normálnym SPG

+  reprodukčná/osobná anamnéza:

idiopatická infertilita

opakovane neúspešné IVF cykly

opakované spontánne aborty

muži starší ako 40 rokov

expozícia toxickými látkami/liekmi

Úprava životného štýlu + antioxidanty /TESE/

IVF 

Darcovstvo spermií



Metódy používané v AR I.

 Klinicko-genetické konzultácia + genetické testy

rodinná anamnéza - genealógia

- informácie o výskyte neplodnosti, spontánnych potratov, mŕtvorodených  
detí, úmrtí vo včasnom detskom veku, mentálnej retardácie, 
konsangvinite

- informácie o etnickom/geografickom pôvode

- informácie o priebehu gravidity (infekčné choroby, metabolické poruchy, 
užívanie liekov, alkoholu, drog)

klinicko-genetické objektívne vyšetrenie

DIAGNÓZA PROGNÓZA PREVENCIA TERAPIA



DIAGNÓZA

- stanovenie diagnózy a  spôsobu dedičnosti, informácie o typickom priebehu 

choroby a variabilite jej prejavov

PROGNÓZA

- stanovenie rizika rekurencie (všeobecné, mendelovské a empirické riziko,

odhalenie rizikových členov rodiny a odhad pravdepodobnosti rizika, 

že sa choroba u nich prejaví, ich ďalšie vyšetrenie)

PREVENCIA

- primárna prevencia – PGD

- sekundárna prevencia – PND

- vyšetrenie dieťaťa po narodení...

TERAPIA

- odoslanie pacienta na liečbu špecialistovi



 Princípy klinicko- genetickej konzultácie

- Informovanosť pacienta na úrovni súčasných poznatkov medicíny

- Vysvetlenie problematiky zrozumiteľným spôsobom zodpovedajúcim 

jeho vzdelaniu

- Nedirektívnosť

- Informovaný súhlas k poskytnutiu osobných údajov a k laboratórnym 

genetickým testom



Metódy používané v AR II.

 Klasické cytogenetické vyšetrenie

- karyotyp: G-banding, C-banding, vyšetrenie získaných aberácií – zlomy

 Molekulárno- cytogenetické vyšetrenie

- FISH-mozaicizmus pohlavných chromozómov, doplnkové vyšetrenie 

ku karyotypu, PGD –AS a PGD translokácií, CGH a array-CGH

pri PGD

 Molekulárne metódy 

- PCR,  RT-PCR, Southern blotting, sekvenovanie DNA



Klasické cytogenetické vyšetrenie

Štandardné a rutinné genetické vyšetrenie

Vyšetrenie kompletnej sady chromozómov

Analýza numerických a štruktúrových aberácií v jednom kroku

Presnosť daná kvalitou preparátu a G-pruhov ako aj skúsenosťami 

cytogenetika

Rozlišovacia presnosť cca 5 Mb

Možnosť archivácie preparátov a opakovaného hodnotenia



FISH

mFISH



CGH a array-CGH



FISH

Výhody 

 Rýchly a jednoduchý postu

 Hybridizácia metafázových 
chromozómov aj interfázových jadier

 Vysoká senzitivita a špecificita

 Simultánna detekcia viacerých 
chromozómov(aberácií)

 Identifikácia pôvodu neznámeho genet. 
materiálu alebo kryptických prestavieb

 Zachovanie 3-D štruktúry 
vyšetrovaného objektu

 Retrospektívna analýza archivovaného 
materiálu

 Malé množstvo biolog. materiálu

Obmedzenia

 Detekcia len tých cieľových 
sekvencií, pre ktoré použijeme 
sondu

 Vysvietenie vzorky

 Strata časti genómu v dôsledku 
ultratenkých rezov vyšetrovaného 
materiálu (histolog. rezy)



Karyomapping

Screening genómu

na základe SNP           

polymorfizmu



Prehľad molekulárno-genetických 

metód

 HYBRIDIZAČNÉ TECHNIKY

 POLYMERÁZOVÁ REŤAZOVÁ REAKCIA (PCR)

 PCR-RFLP (polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov)

 ALELOVO ŠPECIFICKÁ PCR, ARMS (amplification refractory mutation system) 

 SSCP (konformačný polymorfizmus jednovláknovej DNA)

 METYLAČNE ŠPECIFICKÁ PCR (mPCR) 

 REVERZNÁ TRANSKRIPCIA PCR

 REAL-TIME PCR

 FRAGMENTAČNÁ ANALÝZA DNA

 MLPA (MULTIPLEX LIGATION-DEPENDENT PROBE AMPLIFICATION)

 SEKVENAČNÁ ANALÝZA DNA

 MIKROČIPOVÁ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELÍN



Modifikácie a naväzujúce metodiky na PCR

 Reverzná transkripcia PCR: izoluje sa mRNA, tá sa prepíše 
do cDNA a tá je templátom v PCR

 Real-time PCR: kvantitatívna PCR s fluorescenčne 
značenými próbami- umožňuje zistiť expresiu génu resp. 
počet  kópii alebo veľmi rýchlu detekciu bodovej mutácie

 Sekvenovanie DNA: umožňuje identifikáciu sekvenciu 
jednotlivých nukleotidov v DNA. Automatické dideoxy 
sekvenovanie podľa Sangera

 DNA mikročipy: umožňujú kvantifikovať simultánne 
expresiu všetkých génov či detekciu tisícou mutácii na 
jedinom mikročipe.



Ďakujem za pozornosť



Nikdy sa nevzdávaj ...Nikdy sa nevzdávaj ...


