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Úvod: 
Preimplantační genetické testování aneuploidií (PGT-A) je genetické vyšetření popisující 
chromozomovou výbavu embrya. Cílem PGT-A je pak identifikace embryí se správnou 
chromozomovou sestavou (euploidní) pro embryotransfer. PGT-A nejčastěji využívá vzorek 
trofektodermu, jako zdroje DNA pro genetické testování embrya. Díky vzrůstající citlivosti 
vyšetřovacích metod, představuje další možný zdroj pro genetické vyšetření DNA uvolněná z 
embrya do kultivačního média (niPGT). Výhodou tohoto vyšetření je neinvazivní a relativně 
jednoduchá kolekce materiálu. Na druhé straně, nevýhodou je velmi malé množství DNA přítomné 
v médiu a zdroj zejména z apoptotických buněk embrya, které nemusí mít reprezentativní karyotyp vůči 
zbytku embrya. Metoda niPGT provedená z kultivačního média je technicky náročná a je nutné předem 
validovat spolehlivost tohoto testu.  
 
Materiál a metodika: 
U párů, kde partner nebo partnerka přenášeli reciprokou translokaci nebo u partnerek s vyšším 
reprodukčním věkem (>38 let) proběhlo IVF, individuální kultivace embryí, kolekce kultivačního 
média (25 ul SAGE 1-Step, Origio, den 5 a den 6) a biopsie trofektodermu (den 5 a 6). Vzorek 
trofektodermu (TE) byl vyšetřen metodou NGS dle protokolu PG-Seq 2.0 (PerkinElmer) a pokud bylo 
embryo nebalancované / aneuploidní, byl dovyšetřen vzorek kultivačního média (PG-Seq Rapid Non-
Invasive PGT Kit). Byla sledována shoda mezi výsledkem vyšetření vzorku TE a kultivačního média, 
maternální kontaminace a shoda v pohlaví embrya.       
 
Výsledky: 
V rámci rozšířené pilotní studie bylo vyšetřováno 56 vzorků kultivačního média u nebalancovaných / 
aneuploidních embryí. Úspěšně se podařilo vyšetřit 50/56 (89%) vzorků média. Přesná shoda mezi 
genetickým nálezem určeným z bioptátu TE a kultivačního média činila 34/50 (68%) a shoda v pohlaví 
43/50 (86%). Byla pozorována silná korelace mezi výtěžkem DNA po celogenomové amplifikaci DNA 
z média a kvalitou vyšetření (vyšší výtěžek spojen s nižším šumem v datech). 
 
Závěr: 
Klíčovým faktorem niPGT je optimalizace odběru vzorku média s vysokým podílem reprezentativní 
DNA embrya, ale se zachováním standardních parametrů kultivace a šetrnému přístupu k embryu. Na 
základě výsledků genetického vyšetření a diskuze s embryology, postupně zavádíme změny v technice 
niPGT (např. proplach média v den 3 kultivace, kolaps blastocysty před odběrem média) s cílem zvýšit 
spolehlivost vyšetření. Aktuální výsledky budou prezentovány během přednášky.  
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