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Úvod: 
Preimplantační genetické testování monogenních chorob (PGT-M) je prováděno vazebnou analýzou 
pomocí STR markerů, popř. pomocí univerzální metody karyomapping s využitím polymorfních SNP 
markerů. PGT-M na bázi STR markerů je široce používanou technikou, vyžaduje však většinou delší 
časovou přípravu před samotným PGT-M pro každou rodinu. Detekce případných aneuploidií v 
embryu navíc nebývá součástí PGT-M založeného na STR markerech. 
Karyomapping představuje univerzální platformu PGT-M, poskytující vazebnou analýzu SNP markerů 
pro každý lidský gen. Samotná technika je však relativně nákladná, protože karyomapping využívá 
dražší SNP čipy. 
Z tohoto důvodu jsme v laboratoři zavedli PGT-M na principu NGS, nazývané OneGene PGT. Biopsie 
embrya jsou během amplifikace obohaceny o 60 – 80 SNP v oblasti genu zájmu. Následná příprava 
knihovny a masivně paralelní sekvenování s obohacenými SNP umožňují stanovení genotypu kauzální 
mutace i haplotypu. Součástí tohoto testu je také detekce aneuploidií u všech chromozomů ve vysokém 
rozlišení.  
 
 
Materiál a metodika: 
Bioptáty embryí byly amlifikovány metodou MDA (REPLI-g® single cell kit QUAGEN), respektive 
Doplify® (PerkninElmer Applied Genomics). OneGene PGT využívá amplifikaci celého genomu 
(WGA) obohacenou o přibližně 60 – 80 vysoce heterozygotních SNP markerů v oblasti 2 MB před a za 
genen zájmu s kauzální mutací. Do celogenomové amplifikace může být přidán i amplikon pro detekci 
přímé mutace. Z vyšetřovaných amplifikátů a DNA vzorků rodičů a reference byla následně připravena 
knihovna (PG-Seq™ kit 2.0, PerkinElmer Applied Genomics), která byla následně sekvenována 
metodou NGS. Detekce genotypu a analýza dat SNP se provádí specializovaným softwarem (OneGene 
PGT tool, Repromeda). Chromozomové abnormality všech chromozomů jsou detekovány pomocí 
analýzy počtu kopií na stejném principu jako u PGT-A metody (PG-Seq™ kit 2.0, PerkinElmer 
Applied Genomics). 
 
Výsledky: 
Metodu OneGene PGT jsme zavedli pro PGT-M cystické fibrózy (CFTR gen), srpkovitou anemii 
(HBB gen), hereditární karcinomy prsu a ovárií (BRCA1 gen), syndrom fragilního X (FMR1 gen) a 
Huntingtonovu chorobu (HTT gen). Výsledky OneGene PGT byly validovány proti akreditované 
metodě karyomapping. Byla stanovena 100% (50/50) shoda při stanovení haplotypu oběma metodami u 
všech analyzovaných vzorků. Shoda haplotypů byla potvrzena stanovením genotypu kauzální mutace u 
všech analyzovaných vzorků (50/50; 100 %). Všechny chromozomové abnormality detekované 
metodou karyomapping byly během validace potvrzeny i metodou OneGene PGT (16/16; 100%).  
Počet informativních SNP pro každý gen dosahoval rozmezí 6 – 16 v oblasti 2 MB před genem a 7 – 15 
v oblasti 2 MB za genem zájmu.  
 
Závěr: Metoda OneGene PGT představuje unikátní test založený na principu NGS s obohacenými SNP, 
který umožňuje detekci kauzální mutace, vazebnou analýzu pomocí vysoce heterozygotních SNP 
markerů i detekci aneuploidií ve vyšetřovaných embryích. Díky velkému množství heterozygotních 
SNP markerů, je tento test použitelný pro všechny pacienty s mutací v daném genu. Výhodou tohoto 
genetického testu založeného na principu NGS je spolehlivost, větší rozlišení při detekci aneuploidií a 
snížení materiálních nákladů. 
 
Požadovaná forma prezentace:   přednáška  RG                               



Kontakt na prvního autora:  
 
Mgr. David Kubíček, Ph.D. 
Ředitel genetické laboratoře 
REPROMEDA s.r.o. 
Studentská 812/6 
62500 Brno 
Česká republika 
Mobil: +420 603851699 
www.repromeda.cz 
Pracoviště: REPROMEDA s.r.o. 
Adresa:  
Studentská 812/6 
62500 Brno 
Telefon: +420 603851699  

 


