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Abstrakt
Gonozomální aberace patří mezi relativně časté geneticky podmíněné
abnormality u člověka. Míra fenotypických projevů je značně variabilní. U žen
a u pacientů s Klinefelterovým syndromem může být (kromě jiných faktorů)
ovlivněna inaktivací chromozomu X. K nejčastějším klinickým nálezům, které se
vyskytují u gonozomálních aberací, řadíme poruchy reprodukce, růstovou retardaci
(u Turnerova syndromu), nebo opoždění mentálního vývinu. Prenatálně je významná
zejména monozomie chromozomu X, která patří k nejčastějším chromozomálním
nálezům u spontánně potracených plodů.
Nashromážděná fakta o gonozomálních aberacích dokumentují důležitost
jejich spolehlivé a přesné diagnostiky, která má klíčový význam v prenatálním
i v postnatálním období.
V dnešní době identifikujeme odchylky pohlavních chromozomů pomocí
cytogenetických a molekulárně cytogenetických metod, z nichž má největší význam
metoda fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Tato metoda využívá přímo značené
centromerické, celochromozomové a některé lokus-specifické sondy. K přednostem
FISH patří zejména rychlost, specifita, možnost analýzy velkého počtu buněk
a v případě centromerických a lokus-specifických sond také možnost vyšetření
interfázních jader.
Cílem mé další práce je ověřit a optimalizovat protokol FISH používaný při
identifikaci gonozomálních aberací, zejména nízkofrekvenčních mozaik Turnerova
syndromu a strukturních abnormalit (např. derivovaných chromozomů Y).
Nashromážděné výsledky pak umožní dokumentovat diagnostické možnosti
i případná omezení komerčně dodávaných sond. Součástí práce budou i prezentace
pacientů s neobvyklými abnormalitami gonozomů.
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Seznam zkratek
AZF

Azoospermia factor

CCD

Charge coupled device

DAZ

Deleted in azoospermia (rodina genů deletovaných při azoospermii)

FISH

Fluorescence in situ hybridization (fluorescenční in situ hybridizace)

FMR1

Fragile X mental retardation 1 (kauzální gen u syndromu fragilního X)

GnRH

Gonadotropin releasing hormone

PAR

Pseudoautosomal region

SRY

Sex-determining region on the Y chromosome

STS

Steroid sulfatase

USP9Y

Ubiquitin-specific protease 9, Y chromosome

XIC

X-inactivation centre

XIST

X inactivation-specific transkript

XLI

X-linked ichtyosis
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1

Úvod
Gonozomální aberace patří k nejčastějším genetickým abnormalitám u

člověka. Vyskytují se s frekvencí přibližně 1/400-500 porodů. Charakteristickými
projevy těchto poruch bývají anomálie genitálií a s nimi související poruchy
reprodukce.
Rychle se rozvíjející moderní molekulárně cytogenetické metody spojují
přednosti cytogenetického a molekulárně biologického vyšetření a především
umožňují tyto aberace identifikovat. Z těchto metod má největší význam fluorescenční
in situ hybridizace, zkráceně FISH. Jejím principem je komplementární párování bází
vyšetřované DNA s fluorescenčně značenou sondou. Přítomnost této sondy se projeví
při prohlídce pod fluorescenčním mikroskopem jako nápadný signál.
Úkolem práce je popsat nejběžnější gonozomální aberace a upozornit na
možnost jejich detekce metodou FISH. Práce uvádí postup, který používáme
v molekulárně cytogenetické laboratoři UK-2.LF a FN Motol, a dokumentuje některé
nálezy.
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2

Literární přehled

2.1 Pohlavní chromozomy (gonozomy)
U člověka je chromozomové určení pohlaví savčího typu (typ Drosophila).
Ženy jsou homogametním pohlavím s konstitucí XX a muži jsou heterogametní
s konstitucí XY. Pohlavní chromozomy X a Y jsou obvykle mikroskopicky odlišné,
lidský chromozom Y je většinou menší než X.

2.1.1 Chromozom Y
Chromozom Y patří k nejmenším lidským chromozomům. Svým tvarem
připomíná akrocentrické chromozomy, ale jde o malý submetacentrický chromozom.
Obsahuje přibližně 60 Mb DNA. Jeho průměrná délka se v populaci liší. Dlouhý
chromozom Y je mnohem častěji přítomen u obyvatelů Orientu než u kavkazských
mužů (IBRAIMOV a MIRRAKHIMOV 1985). Velkou část chromozomu Y tvoří
konstitutivní heterochromatin, který se vyskytuje zejména v distální části dlouhého
raménka. Tento heterochromatinový segment je navíc velmi variabilní a určuje
celkovou délku chromozomu Y.
Vedle velikostních variant jsou běžné i další polymorfismy, včetně inverze,
která posunuje centromeru až k hranici bloku konstitutivního heterochromatinu. Tuto
inverzi má přibližně 1 z 200 mužů, ale v některých izolovaných populacích (např.
v komunitě muslimských Indiánů v jižní Africe) je procentuální zastoupení vyšší
(BERNSTEIN et al. 1986).
Mnohem vzácnějším polymorfismem je přítomnost oblasti NOR (nucleolus
organizer region) a satelitu na konci dlouhého raménka. Satelitní chromozom Y byl
popsán v jedné rodině francouzských Kanaďanů, kde jej po 12 generací dědil každý
muž bez jakýchkoliv fenotypických projevů (GENEST 1973).

8

Centromera chromozomu Y obsahuje repetici typu alfa satelitu a repetici typu
GGAAT. Úsek Yq12 obsahuje repetice typu GGAAT a repetice o délce asi 3 kb
bohaté na A a T (http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/pohlavi.htm, stav k dubnu 2006).
Chromozom Y byl dlouho považován za „geneticky prázdný,“ hlavně díky
krátké euchromatinové oblasti. Intenzivní molekulární analýzy však ukázaly, že
obsahuje více genů, než se předpokládalo. V roce 1997 se udávalo více
než 30

genů (LAHN a PAGE 1997),

dnes

se

udává

78

genů

(http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=994, stav k dubnu 2006), přičemž
funkce většiny z nich má význam při vývoji mužských pohlavních žláz a genitálu.
Mutace různého rozsahu, včetně mikrodelece chromozomu Y může způsobit
neplodnost (CHANDLEY 1998).
Gen

SRY

(sex-determining

region

on

the

Y)

leží

na

krátkém

raménku Y chromozomu poblíž hranice s pseudoautozomálním regionem (LAHN a
PAGE 1997) – blíže o pseudoautozomálním regionu viz kapitola 2.1.3. SRY je
exprimován v podpůrných buňkách nediferencované gonády a jeho produkt ovlivňuje
jejich diferenciaci v Sertoliho buňky. Tak začíná gonadální diferenciace, jejímž
výsledkem je vývoj varlat (SINCLAIR et al. 1990). Dále chromozom Y obsahuje
rodinu DAZ genů (deleted in azoospermia), AZF geny (azoospermia factor) a USP9Y
(specifická proteáza ubikvitinu) lokalizované na dlouhém raménku. Jejich delece resp.
jiné mutace jsou často asociovány s poruchami reprodukce.

2.1.2 Chromozom X
Chromozom X je středně velký submetacentrický chromozom, který obsahuje
165 Mb DNA.
Z celkového počtu 1098 genů (ROSS et al. 2005), byla již v roce 2001 plně
objasněna funkce téměř 200 genů. Leží zde geny ovlivňující tvorbu pohlavních znaků
a geny řídící významné fyziologické procesy (metabolické děje, funkce svalů, zrakové
schopnosti, srážení krve).
Choroby podmíněné mutacemi genů na X se vyznačují pohlavně vázanou
dědičností, jejíž nejčastější formou je gonozomálně recesivní dědičnost (X-vázaná
recesivní dědičnost). Recesivní znak se u žen většinou neprojeví, neboť je
kompenzován dominantní alelou na druhém chromozomu X. Proto bývají ženy
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zdravými přenašečkami příslušné alely. Postiženi jsou téměř výhradně muži, neboť
chromozom Y neobsahuje (až na několik genů v oblastech PAR – viz 2.1.3)
odpovídající genové lokusy. Proto defektní alela na chromozomu X není v konstituci
XY kompenzována.
K velmi častým recesivním poruchám vázaným na chromozom X patří
daltonismus, kdy postižená osoba není schopna rozlišit červenou a zelenou barvu (obě
vnímá jako šedou). Méně častým onemocněním je hemofilie, která je ve většině
případů způsobená mutací genu F8C, který leží na dlouhých raméncích
chromozomu X. K dalším chorobám recesivně vázaných na chromozom X patří
Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie, syndrom fragilního X, X-vázaná
ichtyóza a Kallmannův syndrom.
Pro některé méně časté choroby je charakteristická gonozomálně dominantní
dědičnost, u které se příslušná alela projeví i u žen, neboť stačí, aby byla přítomná jen
na jednom chromozomu X. Příkladem těchto chorob je vitamin D-rezistentní neboli
hypofosfatemická rachitis a Rettův syndrom.
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2.1.2.1 Inaktivace chromozomu X (lyonizace)
Aby se vyrovnala exprese genů na chromozomu X u obou pohlaví, je
v somatických buňkách zdravých žen jeden chromozom X inaktivován. Inaktivace je
náhodná a dochází k ní v časném stadiu embryonálního vývoje, již 16. den od vzniku
zygoty.
Proces inaktivace chromozomu X popsala MARY F. LYONOVÁ (1961), která
navíc prokázala, že inaktivace postihuje se stejnou pravděpodobností buď jeden nebo
druhý chromozom X z příslušného páru. V interfázních buňkách vytváří tento
inaktivovaný chromozom tzv. Barrovo tělísko, které se pod světelným mikroskopem
jeví jako kondenzovaná tmavě zbarvená struktura trojúhelníkovitého tvaru, uložená
při jaderné membráně (GARTLER et al. 1992). V každé ženské somatické buňce
může být inaktivní X maternálního nebo paternálního původu, takže tělo ženy je
mozaikou dvou buněčných populací.
X-inaktivační centrum (XIC) je lokalizováno v proximální části dlouhých
ramének chromozomu X (Xq13) (THERMAN et al. 1979). Toto centrum obsahuje
gen XIST, který pravděpodobně funguje jako řídicí a regulační lokus zprostředkující
inaktivaci X. Gen XIST nevytváří protein, ale jen RNA transkript, který zůstává
v jádře a váže se na chromozom X, ze kterého byl transkribován a inaktivuje jej.
Později dochází k metylaci cytosinových nukleotidů, kterou je chromozom
stabilizován a je zabráněno transkripci genů. Některé geny na chromozomu X
(zejména v pseudoautozomálních regionech - blíže o pseudoautozomálních regionech
viz kapitola 2.1.3) však zůstávají i nadále aktivní (AYLING a GRIFFIN 2002).
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2.1.3 Pseudoautozomální regiony (PAR)
I když jsou chromozomy X a Y morfologicky odlišné, v průběhu meiotického
dělení u muže se párují. Meiotický bivalent XY je v metafázi I spojen jen v oblasti
krátkých ramének.
Pohlavní chromozomy obsahují dlouhý segment, který není přítomen na jiných
chromozomech, a velmi krátký homologní párovací region, v němž probíhá
rekombinace (HOLM a RASMUSSEN 1983). Protože mezi těmito regiony dochází
během prvního meiotického dělení k homologické rekombinaci stejně jako
u autozomů, byly nazvány pseudoautozomální regiony (PAR; z anglického
pseudoautosomal regions). Na lidských pohlavních chromozomech existují dva
pseudoautozomální regiony, velký a malý (RAPPOLD 1993).
Velký pseudoautozomální region (PAR1) je větší než 2,6Mb a vyskytuje se na
krátkých raméncích chromozomů X a Y. Obsahuje 13 genů (GIANFRANCESCO et
al. 2001). Při meiotickém dělení u muže je místem obligátního crossing-overu, který
je potřebný pro správnou meiotickou segregaci. Geny v PAR1 jsou exprimovány na
aktivním i na inaktivovaném chromozomu X (BROWN et al. 1997).
Malý pseudoautozomální region (PAR2) leží na dlouhých raméncích
chromozomů X a Y. Je velmi krátký (320 kb). Zatím byly v této oblasti identifikovány
jen čtyři geny a několik pseudogenů. Crossing-over mezi chromozomem X a Y
v tomto místě není příliš častý a není ani důležitý pro správný průběh meiózy u muže
(CICCODICOLA et al. 2000).
Oblasti PAR na chromozomech X a Y se replikují brzy a synchronně
(SCHEMPP 1985).
Ve vzácných případech může k výměně genetického materiálu mezi
pohlavními chromozomy dojít i mimo pseudoautozomální region. Následkem je vznik
mužů s konstitucí XX a žen s konstitucí XY (blíže viz kapitola 2.2.2.6).
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2.2 Gonozomální aberace
Abnormality pohlavních chromozomů patří k nejčastějším genetickým
poruchám u člověka. Jejich celková incidence je asi 1/400-500 porodů. Dělíme je na
numerické a strukturní, často se vyskytují v mozaikách. V porovnání s autozomálními
aberacemi jsou gonozomální aberace rozmanitější a většinou méně závažné. Mezi
jejich hlavní projevy patří anomálie genitálií a s nimi související poruchy reprodukce.

2.2.1 Numerické aberace
Numerické aberace se u gonozomů vyskytují poměrně často. Nejběžnějším
mechanismem vzniku aneuploidií je meiotická nondisjunkce, což je chyba při
rozchodu chromozomů do dceřiných buněk během buněčného dělení, většinou v první
meiotické anafázi. Vzácněji numerické aberace vznikají na postzygotické úrovni
poruchami mitózy při dělení zygoty, resp. blastomer. Následkem je vznik mozaik.
K nejběžnějším aneuploidiím v gametách patří nulizomie (chybění jednoho
chromozomu) a dizomie (přítomnost nadbytečného chromozomu).

2.2.1.1 Turnerův syndrom
Soubor příznaků tohoto syndromu popsal TURNER v roce 1938. Pacientkami
jsou ženy. Frekvence výskytu tohoto syndromu je přibližně 1/4000 narozených
děvčátek.
Nejběžnější konstitucí chromozomů je u Turnerova syndromu 45,X (FORD et
al. 1959), ale přibližně u poloviny pacientek se vyskytuje jiný karyotyp. Jde
především o mozaiky typu 45,X/46,XX nebo 45,X/47,XXX. Zdá se, že ženy
s mozaikou mají lépe zachovány funkce gonád, ale nelze jednoznačně konstatovat, že
jsou vždy klinicky méně postiženy. Monozomie X patří k nejčastějším
chromozomální anomáliím zjišťovaným u spontánních potratů. U spontánně
potracených plodů s touto aberací nacházíme většinou rozsáhlý fetální hydrops, resp.
cystický hygrom.
U některých nemocných s příznaky Turnerova syndromu nalézáme strukturní
odchylky druhého chromozomu X. K nejčastějším patří izochromozom dlouhých
ramen, méně časté jsou delece dlouhých nebo krátkých ramen chromozomu X,
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případně kruhový chromozom X (strukturní aberace jsou blíže popsány v samostatné
kapitole 2.2.2).
Někdy může být u dívek s Turnerovým syndromem přítomen (zpravidla
v mozaice) i chromozom Y nebo jeho část (tj. derivovaný chromozom Y, nejčastěji
pseudoizodicentr). Pokud derivovaný chromozom Y obsahuje lokus SRY, pozorujeme
u těchto pacientek zpravidla určitý stupeň virilizace (nápadnější muskulatura,
výraznější ochlupení, někdy i abnormální vývoj genitálu a gonád směřující
k hermafroditismu – viz též 2.2.1.3) (ZAPLETALOVÁ 2003).
JACOBS

a kol.

(1997) publikovali

výsledky studie 211 pacientek

s diagnostikovaným Turnerovým syndromem, z nichž 97 mělo karyotyp 45,X, 15
žen vykazovalo mozaiku typu 45,X/46,XX nebo 45,X/47,XXX, dalších 86 pacientek
mělo strukturální abnormality chromozomu X a u 13ti žen byly nalezeny strukturální
abnormality chromozomu Y.
Ženy s Turnerovým syndromem lze v mnoha případech identifikovat na
základě výrazných fenotypických znaků, k nimž patří lymfedémy na rukou a nohou,
malá postava (134 – 158 cm), štítovitý hrudník s oddálenými bradavkami a kožní
duplikatura na krku (pterygium coli). K typickým abnormalitám patří také dysgeneze
gonád (zpravidla se vyvíjí jen vazivová tkáň) a zvýšený výskyt ledvinových
a kardiovaskulárních anomálií, z nichž se nejčastěji objevuje koarktace (zúžení)
aorty.

2.2.1.2 Trizomie X (Superfemale)
Chromozomální

konstituce

nalézaná

u pacientek

postižených

tímto

syndromem je 47,XXX. Trizomie X se vyskytuje s frekvencí asi 1/900-1000
novorozených děvčátek. Pacientky mívají vyšší postavu, ale výrazné fenotypové
znaky u nich nebývají zjišťovány. Ženy s tímto postižením jsou většinou fertilní, ale
mají poněkud zvýšené riziko spontánních potratů, eventuálně tvorby chromozomálně
abnormálního potomstva. U buněk s konstitucí 47,XXX jsou dva chromozomy
inaktivované ve formě dvou Barrových tělísek. Trizomie X vzniká téměř vždy
následkem meiotické nondisjunkce při prvním meiotickém dělení u matky.
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2.2.1.3 Smíšená gonadální dysgeneze
Smíšená gonadální dysgeneze je vývojová anomálie s nejčastěji nalézaným
karyotypem 45,X/46,XY a méně frekventovaným nálezem 46,XX/46,XY. Většina
pacientů nemá vyvinuta testes.
Byly publikovány i vzácné projevy smíšené gonadální dysgeneze, jako je
persistence Müllerových duktů a přítomnost dvou levých varlat. Tyto anomálie byly
popsány u novorozeného pacienta s karyotypem 45,X/46,X,idic(Yp), u kterého byla
provedena analýza chromozomu Y, při níž se zjistilo, že chybí část regionu AZF na
dlouhém raménku chromozomu Y. Analýza pomocí FISH ukázala, že otec pacienta
má paracentrickou inverzi Yq (QUEIPO et al. 2005).

2.2.1.4 Klinefelterův syndrom
V roce 1942 popsal KLINEFELTER pacienta mužského pohlaví, u něhož si
povšiml nápadného hypogonadismu. Později bylo zjištěno, že karyotyp těchto mužů
má konstituci 47,XXY (JACOBS a STRONG 1959). Incidence se odhaduje přibližně
na 1/1000 živě narozených chlapců.
Nemocní jsou vysocí, hubení, po vstupu do puberty se objevují náznaky
hypogonadismu, téměř vždy jsou sterilní. Často se vyskytuje gynekomastie.
Klinefelterův syndrom vzniká následkem poruchy prvního meiotického dělení u otce.
Existuje
Klinefelterova

řada

klinicky,

syndromu.

Jde

ale

hlavně

především

cytogeneticky
o

odlišných

polyzomii

forem

chromozomu X

s chromozomem Y a různé druhy mozaik, ze kterých je nejčastější typ
47,XXY/46,XY. Mozaikové formy tvoří přibližně 20% všech případů.

2.2.1.5 Syndrom 47,XYY (Supermale)
Syndrom 47,XYY se vyskytuje s incidencí 1/1000 živě narozených chlapců.
Pacienti obvykle nevykazují abnormální fenotyp. Fertilita je většinou normální.
Byly sice popsány poruchy pozornosti a hyperaktivita, avšak výrazná
agresivita udávaná v pracích ze 60. a 70. let minulého století nepatří k běžným
projevům syndromu 47,XYY.
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2.2.2 Strukturní aberace
Strukturní odchylky jsou u pohlavních chromozomů vzácnější než numerické
aberace. U těchto odchylek dochází k přestavbě gonozomů. V některých případech
dochází ke kombinaci strukturních a numerických odchylek (např. výskytu
nadpočetného derivovaného chromozomu X či Y), nebo k současnému výskytu
strukturních a numerických aberací v mozaice (např. výskytu pseudoizodicentru Y
v kombinaci s karyotypem 45,X)

2.2.2.1 Delece
Delece je ztráta části chromozomu. Rozlišujeme delece terminální (ztráta
koncové části chromozomu) a delece intersticiální (ztráta vnitřní části chromozomu).
Při vzniku terminální delece je nutný jeden zlom, zatímco při vzniku delece
intersticiální je třeba dvou zlomů. Malé intersticiální delece (tzv. mikrodelece) často
vznikají při meióze následkem nereciprokého crossing-overu.
Poměrně časté jsou deleční formy Turnerova syndromu, které jsou zmíněny
v kapitole 2.2.1.1.
Na pruhu Xp21 je lokalizován gen pro dystrofin, u něhož může (až u 60%
pacientů) docházet k rozsáhlým submikroskopickým delecím, které lze nyní vyšetřit
metodou FISH. Delece dystrofinového genu způsobují klinicky velmi závažnou
Duchenneovu muskulární dystrofii.
Mikrodelece určitých genových lokusů na pruhu Xp22 způsobuje Kallmannův
syndrom a X-vázanou ichtyózu, obě poruchy vykazují gonozomálně recesivní
dědičnost.
Kallmannův syndrom (olfaktogenitální syndrom) je vzácné onemocnění, které
postihuje 1 z 10 000 mužů a 1 ze 70 000 žen. Tento syndrom popsal americký genetik
FRANZ J. KALLMANN v roce 1944. Genem, jehož porucha je zodpovědná za
X-vázanou

formu

Kallmannova

syndromu

je

gen

KAL1

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=308700, stav k dubnu 2006).
U pacientů dochází ke zpožděnému nástupu puberty a k neúplnému
pohlavnímu vývoji. Charakteristickým rysem této choroby je anosmie (ztráta čichu),
příp. hyposmie. U mužů je významným znakem hypogonadotropní hypogonadismus,
u žen pak méně vyvinuté pubické a axilární ochlupení. Základním defektem
16

vedoucím k hypogonadismu je nedostatek hypothalamického GnRH (gonadotropin
releasing hormone), anosmie je důsledkem ageneze čichového laloku. Bylo zjištěno,
že

produkt

genu

KAL1,

protein

anosmin,

ovlivňuje

migrační

aktivitu

neuronů produkujících GnRH (CARIBONI et al. 2004). Přenašečky mají částečnou
nebo úplnou anosmii. HARDELIN a kol. (1992) našel i případy ageneze ledvin
a zrcadlové pohyby rukou (synkineze). Synkineze se přisuzuje nedostatku vláken
spojujících pravou a levou hemisféru (NASS 1985).
GUIOLI a kol. (1992) publikovali případ pacienta postiženého Kallmannovým
syndromem, u kterého objevili translokaci X;Y vznikající rekombinací mezi genem
KAL1 a jeho homologickým úsekem na chromozomu Y. Touto translokací se vytvořil
nefunkční gen KAL1 identický s normálním KAL1, až na 3´oblast, která byla
odvozena z chromozomu Y. Tak bylo zjištěno, že 3´ konec normálního genu KAL1 je
nezbytný pro jeho funkci.
X-vázaná ichtyóza (XLI) je onemocnění s incidencí 1/6000 mužů. Jde
o chorobu způsobenou deficiencí steroidní sulfatázy (STS) vyplývající z abnormalit
genu, kterým je kódována (gen STS). Přibližně 90% pacientů s X-vázanou ichtyózou
má úplnou nebo částečnou deleci tohoto genu, který je lokalizován na krátkém
raménku chromozomu X (MOHANDAS et al. 1979). Byly publikovány i případy
bodové mutace genu STS, konkrétně substituce způsobující úplnou deficienci
steroidní sulfatázy (ALPERIN a SHAPIRO 1997).
K fenotypickým projevům X-vázané ichtyózy patří poruchy vývoje kůže
vedoucí k její šupinatosti, která se tvoří krátce po narození (hlavně na krku, trupu a
hýždích),

a zakalená

rohovka

(http://dermnetnz.org/scaly/ichthyosis.html,

stav

k dubnu 2006).
Do molekulárně cytogenetické laboratoře UK-2.LF a FN Motol byl k vyšetření
zaslán případ jedné rodiny se suspektní XLI. U této rodiny se X-vázaná ichtyóza
vyskytla hned u dvou mužů, jejichž matky byly identifikovány jako přenašečky (viz
obrázek 3 v kapitole 5).
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2.2.2.2 Duplikace
Duplikace je zdvojení části chromozomu.
Duplikace raménka q u chromozomu X je charakterizována poruchami růstu,
opožděním vývoje, záchvaty, poruchami chování, gonadální dysgenezí a některými
příznaky Turnerova syndromu
(http://www.repromeda.cz/genetika/cesky/loc_chrinfo.php?chrnrz=X_, stav k dubnu
2006).

2.2.2.3 Inverze
Inverze je otočení určitého úseku na jediném chromozomu o 180°. Podle toho,
zda inverze zahrnuje či nezahrnuje centromeru, rozlišujeme inverzi pericentrickou
resp. paracentrickou.
Inverze chromozomu X je spojena s mírnou mentální retardací, malým
vzrůstem, rozštěpem patra a makroorchismem
(http://www.repromeda.cz/genetika/cesky/loc_chrinfo.php?chrnrz=X_, stav k dubnu
2006).

2.2.2.4 Izochromozom
Izochromozom vzniká abnormálním rozdělením chromozomů při mitotickém
nebo při druhém meiotickém dělení, kdy místo chromatid dochází k oddělení krátkých
a dlouhých ramének chromozomu, takže do jedné dceřiné buňky přechází
izochromozom tvořený pouze krátkými raménky, do druhé pak izochromozom
tvořený pouze dlouhými raménky.
Izochromozom patří k nejběžnějším strukturním aberacím gonozomů.
Vyskytuje se u 15% žen s Turnerovým syndromem. K nejfrekventovanějším
nálezům patří izochromozom dlouhého raménka chromozomu X, i(Xq). Bylo popsáno
jen málo případů s izochromozomem krátkých ramen. Tyto ženy mají gonadální
dysgenezi, ale porucha růstu není tak výrazná.
Izochromozom

se

může

vzácně

(ZAPLETALOVÁ 2003).
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vyskytovat

i u chromozomu

Y

2.2.2.5 Kruhové chromozomy
Kruhové (ring) chromozomy vznikají oddělením koncových částí chromozomů
a následným spojením volných konců působením reparačních enzymů.
Tato strukturální aberace vede k Turnerovu syndromu. Karyotyp 46,X,r(X)
nacházíme u pacientek s malou postavou, dysgenezí gonád a mentální retardací.
Protože mentální retardace nepatří k projevům Turnerova syndromu, lze její
přítomnost u těchto pacientek vysvětlit skutečností, že malé kruhové chromozomy X
neexprimují gen XIST. Tudíž nedochází k inaktivaci kruhového chromozomu X.
(role genu XIST viz kapitola 2.1.2.1). Vzhledem k tomu, že nemocné s kruhovým
chromozomem jsou vždy těžce mentálně i tělesně postiženy, vzniká tato odchylka
de novo (ZAPLETALOVÁ 2003).

2.2.2.6 Translokace
Jako translokace je označován přesun či vzájemná výměna genetického
materiálu mezi dvěma, popř. více chromozomy.
Nereciproký crossing-over může vést k translokaci regionu SRY na
chromozom X a k současné deleci SRY na krátkých raméncích chromozomu Y.
Vznikají tak dva abnormální chromozomy, které pak mohou způsobit zvrat vývoje
pohlaví, neboli vznik tzv. XX-mužů a XY-žen. Incidence každé z těchto poruch je
přibližně 1/20000 porodů.
K translokaci může dojít i mezi gonozomy a autozomy, t(X;A) resp. t(Y;A).
Muži i ženy s translokací t(X;A) obvykle vykazují normální tělesný fenotyp, může se
však projevit mentální retardace v různém rozsahu. Muži jsou často neplodní, většinou
trpí azoospermií, přičemž nezáleží na lokalizaci zlomu na chromozomu X (MADAN
1983).

2.2.2.7 Fragilní místa
Fragilní místa jsou místa, na kterých dochází k narušení kontinuity
chromatinové struktury.
Syndrom fragilního chromozomu X (fraX) je nejčastější geneticky podmíněná
forma mentální retardace u mužů (populační frekvence 1/4000-5000) způsobená
mutací v genu FMR1 (VERKERK et al. 1991), který je lokalizován na dlouhých
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raméncích chromozomu X (Xq27.3). V této oblasti má chromozom X konstrikci, jejíž
vznik je pravděpodobně způsoben nedostatečnou kondenzací chromatinu v průběhu
mitózy. V tomto místě pak často dochází ke zlomům. Nekódující část výše
zmiňovaného genu FMR1 se skládá z repetitivní sekvence CGG, která se u zdravých
jedinců vyskytuje 6-50x, zatímco postižení jedinci mohou mít více než 1000 repetic
CGG (WARREN a NELSON 1994).
K fenotypickým znakům patří protáhlý obličej, velké ušní boltce
a makroorchismus. Syndrom fragilního X vykazuje gonozomálně recesivní dědičnost,
což znamená, že postiženi bývají téměř výhradně muži. Ženy jsou zpravidla zdravé
přenašečky, ale i u nich lze prokázat určité abnormality, zejména zvětšená ovaria a též
mentální deficit.
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2.3 Metoda FISH
Metoda fluorescenční in situ hybridizace (FISH) byla do laboratoří zavedena
v roce 1988. Brzy se začala rozvíjet i tzv. interfázní FISH, která umožňuje detekci
některých chromozomálních aberací (zejména aneuploidií) v interfázních jádrech.
Latinský výraz in situ znamená, že hybridizace neprobíhá na izolované DNA, ale
k vyšetření slouží DNA přítomná v biologických strukturách (v našem případě
metafázních chromozomech nebo interfázních jádrech).
Jedná se o přímé zobrazení genu na chromozomu pomocí hybridizace
značených DNA (vzácně i RNA) sond přímo s cílovou DNA. Aby tato hybridizace
mohla proběhnout, musí se DNA metafázních chromozomů nebo interfázních jader
denaturovat přímo na podložním sklíčku. Lokalizace úseku, s nímž sonda hybridizuje,
je poté sledována ve fluorescenčním mikroskopu. U zdravých buněk pozorujeme
signál na každém homologickém chromozomu. Absence jednoho signálu znamená, že
chromozom nebo jeho část není přítomen, zatímco tři signály místo dvou prozrazují
trizomii daného chromozomu.
Analýza FISH slouží k identifikaci chromozomů neznámého původu,
k prokázání početních odchylek chromozomů a k detekci submikroskopických
chromozomálních aberací (zejména delecí nebo duplikací), které nelze běžnými
cytogenetickými metodami prokázat. Pomocí celochromozomových sond („painting
probes“) můžeme objasnit složitější strukturální aberace, především translokace.
K výhodám fluorescenční in situ hybridizace patří zejména rychlé vyšetření
velkého počtu buněk a v neposlední řadě již zmiňovaná možnost analýzy interfázních
jader.
Nevýhodou této metody jsou zvýšené nároky na vybavení mikroskopu
(mikroskop s fluorescencí, kvalitní imerzní objektivy umožňující pozorování
fluoreskujících struktur a sada filtrů). Ve většině případů je ke snímání obrazu třeba
použít CCD-kameru. Finančně náročné je i vybavení laboratoře centrifugami,
termostaty a vodními lázněmi, avšak nejdůležitější je investice do nákupu
fluorescenčně značených sond (teoreticky je sice možné sondu označit přímo
v laboratoři , ale využití této sondy v rutinní klinické diagnostice je problematické).
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2.3.1 Sondy
Sonda je zpravidla značený, uměle připravený úsek nukleové kyseliny sloužící
k detekci komplementárních sekvencí ve vyšetřované DNA, popř. RNA. Limitujícími
faktory ovlivňujícími úspěšnost molekulárně cytogenetického vyšetření jsou délka
a koncentrace sondy.
Příliš dlouhé sondy pomaleji hybridizují a také stoupá riziko, že nezachytíme
delece menšího rozsahu, než je délka sondy. Krátké sondy hybridizují lépe, protože
snadněji difundují do husté matrix chromozomů. Příliš krátké sondy však dávají slabý
signál. Další nevýhodou krátkých sond je, že stoupá pravděpodobnost výskytu
stejných komplementárních sekvencí v genomu. Délka také ovlivňuje teplotní
stabilitu. Pro rutinní diagnostiku se zpravidla používají sondy o délce několika kb až
jedné Mb, které jsou však naštěpeny na drobnější fragmenty o délce 200-400 bp.
Koncentrace sondy musí být výrazně vyšší než koncentrace cílové DNA, čímž
se zajistí, že při reasociaci bude denaturovaná cílová DNA hybridizovat se sondou.
Koncentrace sondy se uměle zvyšuje přidáním dextran sulfátu, který váže molekuly
vody, čímž brání hydrataci makromolekul.

2.3.1.1 Značení sond
Sondy jsou značeny přímo nebo nepřímo. V současnosti se používají častěji
přímo značené sondy, protože umožňují rychlejší vyšetření. Nevýhodou je, že takto
získaný signál nelze nijak zesílit. K přímému značení se nejčastěji využívají
fluorescenční barviva (tzv. fluorochromy) .
Nepřímo se sonda značí haptenem (látkou s antigenními vlastnostmi), kterou
lze detekovat pomocí značené protilátky. Mezi hapteny lze zařadit také biotin, který
detekujeme pomocí avidinu konjugovaného s fluorochromem. Výhodou nepřímého
značení je možnost zesílení signálu.
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2.3.1.2 Typy sond
Sondy používané k určení chromozomálních odchylek můžeme rozdělit na
sondy telomerické, centromerické, lokus-specifické a celochromozomové.
Telomerické sondy hybridizují s vysoce repetitivními sekvencemi telomer,
(TTAGGG)n. Využívají se hlavně pro výzkum strukturních přestaveb chromozomů,
zejména v onkogenetice.
Centromerické sondy hybridizují s repetitivními satelitními sekvencemi
především v centromerických oblastech. Výsledkem takovéto hybridizace je signál na
obou homologických chromozomech v mitóze a dva dobře zřetelné signály
v nedělících se jádrech.
Lokus-specifické (tzv. „genové“) sondy hybridizují s jedinečnými sekvencemi
DNA, výsledkem je zdvojený signál na každém homologu v mitóze a dva signály
v nedělících se jádrech.
Celochromozomové

(malovací)

sondy

hybridizují

s mnohočetnými

chromozomovými sekvencemi po celé délce daných homologů a v jádře vytvářejí
difúzní fluorescenční signály.
V molekulárně cytogenetické laboratoři UK-2.LF a FN Motol používáme pro
detekci aberací na pohlavních chromozomech sondy od firmy Vysis a Cytocell. Firma
Vysis dodává X i Y centromerické sondy a lokus-specifické sondy pro regiony STS,
KAL1 (na chromozomu X) a pro region SRY (na chromozomu Y). Od firmy Cytocell
využíváme

subtelomerické

(XYp,

XYq),

heterochromatinové sondy.
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celochromozomové

(X,Y)

a

Yq

2.3.2 Základní protokol FISH
Protokol FISH, který používáme, lze shrnout do několika hlavních bodů.


Příprava vzorku
Pro analýzu FISH lze využít kultivované lymfocyty, které hypotonizujeme,

fixujeme a kapeme na podložní skla. Tato skla pak dehydratujeme vzestupnou
alkoholovou řadou stejně jako histologické preparáty.
Pro zpracovávání interfázních buněk je v některých případech navíc nutné
mechanicky popř. enzymaticky (pomocí proteinkinázy K) degradovat tkáně a buněčné
membrány (platí např. pro spermie).


Aplikace sondy
Zpravidla se sonda přidává přímo na podložní sklo se vzorkem. Kapku sondy

zakryjeme krycím sklíčkem a okraje orámujeme vulkanizačním roztokem.


Denaturace sondy a cílové DNA
Denaturace probíhá při teplotě 75-80°C (podle návodu výrobce) na ohřívací

destičce. Doba denaturace je pro každou sondu přesně stanovena, obvykle nesmí trvat
déle než 5 minut. Hybridizační roztok obsahuje organické rozpouštědlo formamid,
který destabilizuje DNA a snižuje tak teplotu nezbytnou pro její denaturaci.


Hybridizace v termostatu při 37°C
Hybridizace probíhá 30 minut – 24 hodin, v závislosti na typu použité sondy.

Nejrychleji hybridizují satelitní sondy.


Odstraňování nespecifických signálů (stringent washing)
Je nutné k tomu, abychom mohli pozorovat signály jen na chromozomových

úsecích, které vyšetřujeme. K tomuto procesu používáme horký pufrovaný solný
roztok (tzv. SSC) o nízké iontové síle (v případě tzv. „bezformamidových“ protokolů)
nebo 50% roztok formamidu ohřátý na teplotu cca 45 - 50 oC.
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Obarvení chromozomů a interfázních jader (tzv. „counterstaining“ )
Pro pozorování výsledků hybridizace je třeba nejen lokalizovat hybridizační

signály sondy, ale také struktury, na nichž se tyto signály nacházejí. Proto se
chromozomy, příp. interfázní jádra barví pomocí DAPI.


Prohlížení a vyhodnocení hybridizačních signálů
Při prohlížení preparátů využíváme fluorescenční mikroskop, který je opatřen

CCD-kamerou napojenou na počítač.
Mikroskopický obraz pak hodnotíme s použitím systému ISIS od firmy
Metasystems.
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3

Závěr
Aberace gonozomů patří mezi poměrně časté geneticky podmíněné

abnormality u člověka. Jejich klinická závažnost do jisté míry koreluje s rozsahem
a lokalizací příslušné aberace, resp. s podílem chromozomově abnormálních buněk
v mozaice. Specifickým faktorem, který u gonozomových aberací ovlivňuje míru
fenotypických projevů, je inaktivace chromozomu X. K nejčastějším klinickým
nálezům

patří

dysmorfickými

u

gonozomálních

rysy,

vzácněji

aberací

poruchy

poruchy reprodukce
vývoje

genitálu,

doprovázené

růstová

retardace

(u Turnerova syndromu), nebo opoždění mentálního vývinu. Někteří jedinci (např.
nízkofrekvenční

mozaiky

gonozomálních

aneuploidií)

jsou

asymptomatičtí.

Prenatálně je významná zejména monozomie chromozomu X, která patří
k nejčastějším chromozomálním nálezům u spontánně potracených plodů.
Nashromážděná fakta o gonozomálních aberacích dokumentují důležitost
jejich spolehlivé a přesné diagnostiky, která má klíčový význam v prenatálním
i v postnatálním období. Důležitým výstupem cytogenetického, resp. molekulárně
cytogenetického vyšetření je nejen vlastní nález chromozomové abnormality,
eventuálně identifikace syndromu, ale také stanovení prognózy a zaměření případné
další lékařské intervence (nález monozomie chromozomu X např. umožní zavedení
léčby pacientek růstovým hormonem).
V dnešní době identifikujeme odchylky gonozomů pomocí cytogenetických a
molekulárně

cytogenetických

metod,

z nichž

má

největší

význam

metoda

fluorescenční in situ hybridizace (FISH). K rutinní analýze FISH jsou komerčně
dostupné přímo značené centromerické, celochromozomové a některé lokusspecifické sondy. Přednostmi této metody jsou zejména rychlost, specifita, možnost
analýzy velkého počtu buněk a v případě centromerických a lokus-specifických sond
také možnost vyšetření interfázních jader.
Cílem mé další práce je:
a) Ověřit a optimalizovat protokol FISH používaný při identifikaci gonozomálních
aberací, zvláště pak nízkofrekvenčních mozaik, které představují (pro malý podíl
aneuploidních buněk a riziko falešně pozitivních nálezů) závažný diagnostický
problém.
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b) Srovnat konkrétní výsledky molekulárně cytogenetických vyšetření s výsledky
základního cytogenetického rozboru chromozomů, eventuálně se závěry molekulárně
biologických analýz.
c) Na konkrétních případech vyšetření pacientů s různými gonozomálními
abnormalitami dokumentovat diagnostické možnosti i případná omezení komerčně
dodávaných sond.
d) Navrhnout efektivní algoritmus cytogenetických a molekulárně cytogenetických
vyšetření derivovaných chromozomů gonozomálního původu, popř. dalších
strukturních (zejména submikroskopických) aberací.
e) Dokumentovat a prezentovat kazuistiky pacientů s neobvyklými či méně častými
gonozomálními abnormalitami a v souvislosti s těmito případy poukázat na možnosti
jejich molekulárně cytogenetického vyšetření.
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Obrázek 3 Výsledek vyšetření rodiny s XLI
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Obrázek 4 Využití interfázní FISH

Obrázek 5 Vyšetření interfázních jader

k detekci Turnerova syndromu

metodou FISH u pacientky s mozaikovou

(monozomie X). Byla použita

formou Turnerova syndromu 45X/46XX.

X-centromerická sonda - zelený signál.

Byla použita X-centromerická sonda.

(ÚBLG UK-2.LF a FN Motol)

(ÚBLG UK-2.LF a FN Motol)

Obrázek 6 Vyšetření metafázních

Obrázek 7 Vyšetření metafázních

chromozomů metodou FISH s použitím

chromozomů metodou FISH u pacientky

X-centromerické sondy (zelený signál) a

s translokací 21;X. Pacientka má mírnou

lokus-specifické sondy pro region SRY

mentální retardaci. Byla použita

(červený signál na Yp). Normální nález.

malovací sonda pro chromozom X.

(ÚBLG UK-2.LF a FN Motol)

(ÚBLG UK-2.LF a FN Motol)
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