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Na genom jedince je nutné pohlížet  jako na dynamický systém, jehož základní vrozená 

charakteristika  je sice fatálně zadána v okamžiku zplození, ale není v průběhu života 

definitivní, protože kdykoliv se může uplatňovat jak široký repertoár  faktorů prostředí, 

faktorů epigenetických (geneticky determinovaných dějů, které se neprojeví v struktuře DNA, 

ale ovlivňují vlastnosti genů), tak také dalších faktorů genetických (např. mutací 

v somatických buňkách, vznikajících v průběhu života). 

Jednou ze základních otázek určující zdraví člověka během života bude tedy nesporně 

stabilita genomu a schopnost ji udržovat.  Na této úrovni  spolupracuje řada reparačních 

systémů schopných ad hoc opravovat potenciálně stále vznikající  poruchy (mutace) na úrovni 

DNA. Stresové situace, do kterých se v průběhu života organismus nevyhnutelně dostává, 

provokují nárůst genetické nestability mnoha mechanismy, jako je hypometylace, pokles 

transkripce, aktivace transpozonů, kódování sekvenční fúze, chyby v rekombinaci. 

V průběhu posledních 200 let se změnilo mnoho faktorů, které mohou ovlivnit konformační 

homeostázu proteinů a rozvoj multigenních nemocí, jako jedy v zevním prostředí, infekce, 

stravovací návyky, fyzická zdatnost, mentální stres. 

Genetika je rozsáhlý obor zabývající dědičností a variabilitou kvantitativních a kvalitativních 

znaků  všech živých organismů. Klinická genetika je soustředěna na variabilitu znaků  a 

dědičnost afekcí významných pro medicínu.  Hlavní specializační oblasti lékařské genetiky  

představuje studium chromosomů – cytogenetika, studium struktury a funkce jednotlivých 

genů – molekulární a biochemická genetika, studium genomu, jeho organizace a funkcí –

genomika, studium genetické proměnlivosti lidských populací a jejího vývoje – populační 

genetika, studium genetického řízení vývoje – vývojová genetika a aplikace genetiky 

v diagnostice a  léčebně preventivní péči – klinická genetika. Genetické poradenství, které 

kombinuje stanovení rizik postižení vyvíjejícího se jedince s psychologickou a edukační 

činností, se vyvinulo v novou zdravotnickou profesi s celým kádrem genetických 

profesionálů, věnujících se péči o pacienty s geneticky podmíněným onemocněním a jejich 

rodiny. Kromě přímého kontaktu s pacienty zajišťují kliničtí genetici potřebnou laboratorní 

diagnostiku, identifikují pacienty, u kterých je zvýšené riziko vzniku nebo přenosu geneticky

podmíněného onemocnění.

V současné době existují ještě v lékařské veřejnosti pochybnosti o významu  nesporného 

genetického základu komplexních nemocí (byť ne vždy ještě známého a přesně 

determinovaného) pro klinickou praxi, protože na odhalení celých klinicky spolehlivých 

geneticky podmíněných algoritmů zdraví - nemoc se u komplexních nemocí teprve čeká. 
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Tato situace se jistě během několika let zásadně změní a znalost genetických zákonitostí se 

stane nezpochybnitelnou nutností pro lékaře libovolné specializace.    

Základní genetická terminologie

Genetická informace  je komplexní informace, uložená v buňce, jež determinuje vznik všech 

znaků a vlastností, které charakterizují daný organismus.  Při dělení buněk se tato informace 

musí předat  každé dceřinné buňce; proto se při něm procesem replikace

(http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html) syntetizuje druhá (identická) kopie DNA. 

Základní stavební kameny DNA

Genetická informace, uložená v DNA, se realizuje procesem transkripce

(http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html), při němž se na principu doplňkovosti 

bazí syntetizují všechny druhy RNA. Ribozomální a transferové RNA se  v buňce universálně 

používají při proteosyntéze; mRNA slouží jako zdroj informace pro pořadí aminokyselin

v peptidovém řetězci při synthese určité bílkoviny v procesu translace

(http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html).  

GEN je konkrétní úsek molekuly DNA, který nese informaci  pro tvorbu bílkoviny nebo 

nukleové kyseliny. 

ALELA je konkrétní forma genu. 
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CHROMOZOM (http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html) představuje funkční 

celek dědičného záznamu genetické informace v buňce, schopný samostatné funkce při 

přenosu informací. Každý chromozom se skládá z jedné dlouhé lineární molekuly DNA, na 

kterou jsou navázány bílkoviny, které umož ují svinutí tenkého vlákna DNA do kompaktnější 

struktury. Komplex DNA a těchto proteinů se označuje jako chromatin.  Každá lidská 

somatická buňka  obsahuje dvě kopie každého chromozómu, z nichž jedna sada pochází od 

otce (22) a druhá od matky (22). Tyto chromozomy se označují jako homologní, autosomy. 

Jediný nehomologní pár je tvořen pohlavními chromozomy (gonosomy) X  (maternální) a Y 

(paternální).  

KARYOTYP je soubor všech chromozómů v jádře buňky. Karyotyp se zjišťuje na základě 

cytogenetického barvení, které využívá různé barvitelnosti sekvencí bohatých na A-T páry a 

G-C páry nukleotidů, v důsledku čehož se na chromozomech objevují charakteristické 

proužky.

Karyotyp podle Denverské klasifikace

LOKUS je místo na chromozomu, na němž je umístěn určitý gen. 

GENOM  je soubor všech genů v jedné buňce. Rozlišujeme genom jaderný a mitochondriální

GENOMIKA je obor genetiky, který se snaží stanovit úplnou genetickou informaci 

organismu a interpretovat ji v termínech životních pochodů. Někdy se genomika rozděluje na 

tzv. strukturní genomiku, spočívající ve stanovení sledu nukleotidů genomu organismu, na 

bioinformatiku, jež počítačovými metodami a prací v databázích interpretuje přečtenou 

dědičnou informaci a na funkční genomiku, kde se experimentem, například vyřazením 
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nějakého genu z činnosti, snažíme přiřadit funkci neznámým genům, případně funkci genů 

studovat.

GENOTYP  je individuální dvojice alel  příslušného genu, prokázaná v konkrétních buňkách.       

HETEROZYGOT je člověk  se dvěma různými variantami (alelami) daného genu nebo jeho 

části.

HOMOZYGOT je člověk se dvěma stejnými variantami (alelami) daného genu nebo jeho 

části.

FENOTYP je znak podmíněný genotypem nebo interakcí genotypů s faktory zevního 

prostředí.

EPISTASIS je stav, kdy není možno prohlásit  fenotypický projev dvou alel v interakci za 

pouhý součet jejich efektů. Efekt interakčních alel může být synergistický nebo 

antagonistický. 

Mutace v DNA

Mutace je definována jako jakákoli změna v nukleotidové sekvenci nebo v  uspořádání DNA. 

Z širšího hlediska mohou být mutace rozděleny do dvou kategorií:

Chromosomální aberace jsou  buď numerické nebo strukturní. K numerickým řadíme

euploidie, kdy je znásobena celá chromosomová výbava (triploidie, tetraploidie). Tyto 

poruchy jsou obvykle neslučitelné se životem. Pokud se početní odchylka týká pouze 

některého chromosomu, hovoříme o aneuploidii (trisomie, monosomie).  

Změny v počtu chromosomů jsou způsobeny většinou vadnou segregací páru chromosomů 

během meiózy.  K chybné segregaci  dochází většinou v jednom z 25 až 50 meiotických 

buněčných dělení. Jedná se pravděpodobně o  minimální odhad, neboť mnohé z těchto chyb 

mohou mít na vývoj plodu natolik závažné vývojové důsledky, že výsledné aneuploidní

plody jsou samovolně potráceny již krátce po početí. 

Klinicky nejzávažnější skupinou vrozených chromosomových aberací jsou aneuploidie, které 

se vyskytují alespoň u 3-4% všech klinicky rozpoznaných těhotenství. Většinou se jedná o 

trisomii (jeden nadpočetný chromosom) nebo monosomii (jeden chromosom z páru chybí).

Z trisomií jsou u člověka nejčastější trisomie chromosomu 21 (syndrom Downův), 18 

(syndrom Edwardsův) a 13 (syndrom Patauův),  a dále trisomie X a Y.

Strukturní aberace jsou důsledkem  chromosomálních zlomů. Mohou vznikat spontánně 

nebo jako následek působení různých vnějších faktorů. K chromosomovým mutacím dochází 
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mnohem méně často než ke genomovým. Vyskytují se s frekvencí přibližně jedné přestavby 

na 1700 buněčných dělení. 

Rozlišujeme heterozygotní aberace (změny uvnitř jednoho chromozómu z páru),

homozygotní aberace (stejné změny u obou chromozómů homologního páru), 

intrachromosomální aberace (přestavby uvnitř jednoho chromosomálního páru - delece, 

duplikace, inverze, kruhový chromosom, izochromosom atd.), interchromosomální aberace

(přestavby mezi chromosomy více homologických párů, zpravidla dvěma - translokace a 

chromosomální fúze). Další dělení chromosomálních aberaci je na  balancované (kdy je 

zachováno původní množství genetického materiálu) a nebalancované (kdy část genetického 

materiálu chybí či přebývá).   

Mozaicismus.  Nondisjunkce (neoddělení) chromosomu muže nastat i během mitózy. Dojde-

li k tomu v raných fázích vývoje, pak máme jedince, který má ve svém těle například 

trisomické i normální bunky – vzniká chromosomální mozaika. Takový jedinec sam ozřejmě 

může vykazovat příznaky příslušného klinického syndromu.

Stejně jako numerické přestavby mohou být strukturní aberace přítomny ve všech buňkách 

jedince nebo ve formě mozaiky. 

Chromosomální aberace gonosomů 

Pohlavní chromosomy jsou u  obou pohlaví odlišné, mají zvláštní způsob dědičnosti a 

primárně určují pohlaví jedince.  Strukturně jsou zcela odlišné, a i když se párují během 

meiosy u mužů, jsou cílem různých genetických regulačních procesů. Z těchto důvodů si 

vyžadují zvláštní pozornost. Již před více než 50 lety se předpokládalo, že normální mužské a 

ženské buňky mají odlišnou konstituci pohlavních chromosomů. Brzy poté byl objeven 

základní systém pohlavního určení na bázi chromosomové konstituce XX a XY. Postupně se 

ukázalo, že chromosom Y hraj e rozhodující roli při normálním vývoji mužských pohlavních 

znaků a orgánů. Kromě toho bylo zjištěno, že ve srovnání se závažnými následky 

autosomálních aneuploidií mají změny počtu chromosomu X jen poměrně mírný vliv na 

utváření fenotypu mužů i žen

Aberace gonosomů dělíme rovněž na numerické a strukturní. Oba typy mohou být přítomny 

ve všech buňkách nebo v mozaikové formě. Významným klinickým projevem vrozených 

chromosomových aberací gonosomů mohou být reprodukční obtíže. Některé projevy se 

mohou klinicky manifestovat již v dětství nebo mládí, prvním projevem může být až 

neúspěšná snaha o reprodukci, případně opakované spontánní potraty. Důvodem 
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k cytogenetickému vyšetření může být opožděný nástup puberty, amenorhea, dysmorfní 

genitál, vývojové vady genitálu, infertilita.

Aneuploidie chromosomů X a Y jsou poměrně časté, abnormality pohlavních chromosomů 

patří k nejčastějším genetickým poruchám u člověka, jejich celková incidence se uvádí asi  

1/400-500 porodů. Fenotypové znaky vyvolané těmito poruchami chromosomů jsou v zásadě 

méně závažné než u aberací autosomů. To je podmíněno především inaktivací jednoho X 

chromosomu a malým množstvím genů na chromosomu Y. Klinické projevy nebalancované 

konstituce pohlavních chromosomů se tak výrazně minimalizují.  Nejčastějšími poruchami 

pohlavních chromosomů jsou u živě narozených trisomie (47, XXX, 47, XXY a 47, XYY), 

které jsou vzácné u spontánních potratů. Na rozdíl od toho je monosomie chromosomu X –

Turnerův syndrom (karyotyp 45, X) méně častá u živě narozených dětí, ale představuje 

nejčastější chromosomovou aberaci zjišťovanou u spontánních potratů.

Strukturní abnormality gonosomů jsou vzácnější, nejčastější je izochromosom dlouhého 

raménka X chromosomu (46, X, i(Xq)), který nalézáme asi v 15 % u žen s klinickými projevy 

Turnerova syndromu.  U abnormalit pohlavních chromosomů jsou výrazně častější mozaiky.

Malé mozaiky aneuplodie X jsou v literatuře uváděny jako nejčastější nálezy u žen 

s poruchou reprodukce včetně opakovaných fetálních ztrát. 

Čtyři dobře známé syndromy spjaté s aneuploidií pohlavních chromosomů jsou současně 

klinicky významnými příčinami infertility, Jsou to u žen Turnerův syndrom s karyotyem 45,

X a jeho variantami a karyotyp 47, XXX, u mužů potom Klinefelterův syndrom většinou 

s karyotypem 47, XXY a karyotyp 47, XYY. 

Klinicko genetické hodnocení chromosomálních aberací

Jako skupina jsou chromosomové poruchy poměrně časté, postihují asi 7 z 1000 živě 

narozených jedinců.  Chromosomovými aberacemi je podmíněno 5,6  až 11,5 % prenatálních 

úmrtí. Zvýšený výskyt zjišťujeme u dětí mrtvorozených a umírajících v novorozeneckém 

období (okolo 10 %). Častější jsou chromosomových abnormality  u dětí s vývojovými 

vadami, mentální retardací, abnormalitami somatického a sexuálního vývoje. Tyto informace 

nejsou překvapivé, uvědomíme-li si, že aneuploidie dosahuje u lidských oocytů 18 – 19 % a u 

spermií 3 – 4 %. Každé 13. počaté embryo je postiženo chromozomovou aberací a proto také 

50 % potratů v I. trimestru  těhotenství je podmíněno těmito aberacemi.

Specifické chromosomové abnormality jsou zodpovědné za více než 100 identifikovatelných 

syndromů. Cytogenetické poruchy jsou přítomny přibližně u 1% živě narozených dětí, asi u 
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2% těhotenství žen starších 35 let a přibližně u poloviny všech spontánních potratů v prvním 

trimestru. Prenatální diagnostika je tedy cíleně zaměřená i na vyhledávání těhotenství se 

zvýšeným rizikem vrozených chromosomových aberací. Postnatální chromosomální 

vyšetření je nedílnou součástí řady rutinních diagnostických postupů. Indikuje se v případě 

výskytu mnoha specifických fenotypických příznaků známých v klinické medicíně. Kromě 

toho existují některé nespecifické situace a klinické nálezy, které rovněž vyžadují provedení 

cytogenetického vyšetření.  K těm patří například narození mrtvého plodu nebo úmrtí 

novorozence. Výskyt chromosomových abnormalit je daleko vyšší u případů mrtvorozených 

plodů (téměř 10%) než u živě narozených dětí (asi 0,7%). Zvýšený výskyt vrozených 

chromosomových abnormalit zjišťujeme také u dětí, které umírají v novorozeneckém věku 

(rovněž okolo 10%). Zatímco převážná část autosomových abnormalit bývá zjištěna při 

porodu, většina aberací pohlavních chromosomů (většinou s výjimkou Turnerova syndromu) 

není klinicky rozpoznána dříve, než v období puberty. Balancované přestavby jsou jen vzácně 

zjištěny dříve, než se jejich přenašeči narodí dítě s nebalancovanou chromosomovou sestavou 

a je zahájeno vyšetření celé rodiny.  Nebalancované přestavby zpravidla neuniknou 

pozornosti kliniků, protože jejich nosiči se vyznačují dysmorfním fenotypem a většinou 

opožděním fyzického i mentálního vývoje.

K nespecifickým klinickým potížím, které jednoznačně vyžadují cytogenetickou analýzu 

obou partnerů, patří porucha fertility a opakované spontánní potraty. Chromosomové 

abnormality u jednoho z partnerů zjišťujeme přibližně ve 3-6% případů sterility nebo u párů 

s anamnézou dvou a více spontánních potratů. U párů s poruchou reprodukce jsou velmi 

rizikovou skupinou nosiči balancovaných chromosomových aberací. Riziko narození dítěte 

s nebalancovanou aberací je přibližně 12%, je-li nosičem balancované přestavby žena  a asi 

5%, pokud balancovanou přestavbu nese muž.

Vrozené chromosomové aberace jsou většinou závažným postižením s velmi malou možností 

terapeutického ovlivnění. 

Prenatálním vyšetřením jsou však velmi dobře detekovatelné. Je zásadní, abychom odhalili 

malé procento populace s vysokým rizikem nebalancované chromosomové aberace u 

potomků a odlišili je od mnohem větší skupiny populace, která má riziko vrozené 

chromosomové aberace u potomků nízké. 
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Cytogenetická diagnostika

Karyotyp vyšetřujeme většinou z lymfocytů periferní krve. Odběr krve  provádíme sterilně do 

heparinu. Nejčastější indikace k vyšetření karyotypu plodu jsou:

1. Zvýšené riziko trizomie chromozomu 21 event. trizomie chromozomu 18 u plodu na 

základě výsledku prenatálního biochemického screeningu  

2. Patologický ultrazvukový nález u plodu 

3. Nosičství balancované chromozomové přestavby u rodičů

4. Vyšší věk matky (rodičů)

5. Výskyt vrozené chromozomové aberace v rodině

Postnatální cytogenetické vyšetření karyotypu u novorozence je nedílnou složkou řady 

rutinních diagnostických postupů, indikuje se v případě výskytu mnoha specifických, 

ale i nespecifických fenotypových znaků. Karyotyp vyšetřujeme v těch případech, kdy máme 

podezření, že klinické potíže souvisí se změnou počtu nebo struktury chromozomů. Pokud 

diagnóza nebyla stanovena bez cytogenetického vyšetření, měla by být chromozomální 

analýza zajištěna těm pacientům, u kterých se vyskytla některá z uvedených potíží nebo jejich 

kombinace. Klinické projevy chromozomových aberací gonozomů v novorozeneckém věku 

jsou mnohem méně nápadné. 

Molekulárně cytogenetické vyšetření

S rozvojem cytogenetických metodik se objevují metody využívající cytogenetické a 

molekulárně genetické postupy, umožňující detailnější analýzu a vyhledávání 

submikroskopických změn, které při klasickém cytogenetickém vyšetření ve světelném 

mikroskopu nejsme schopni odhalit. Mezi tyto metody patří například fluorescenční in situ 

hybridizace (FISH) v různých variantách, spektrální karyotypování (SKY) nebo komparativní 

genomová hybridizace (CHG) a její varianty HR-CGH nebo Array-CHG. Pro postnatální 

vyšetření metodou FISH nejčastěji využíváme suspenzi, připravenou pro cytogenetické 

vyšetření, pro vyšetření metodou CHG je nutno izolovat DNA pacienta.

Tyto metody umožňují zjištění přítomnosti či absence určitých  sekvencí DNA nebo studium 

počtu popřípadě uspořádání chromozomů nebo jejich částí. Významně zvýšily rozsah a 

přesnost rutinní chromosomové analýzy a také rychlost analýzy především při prenatálním 

vyšetření. Při metodě FISH se používají sondy specifické pro jednotlivé chromosomy, 
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chromosomové oblasti nebo geny, aby bylo možno identifikovat příslušné chromosomové 

přestavby nebo rychle diagnostikovat abnormální počet určitého chromozomu. 

X.2.2. Genové mutace

Názor na vznik mutací  se stále vyvíjí. Mutace vzniklé díky chybě p i replikaci DNA se 

nazývají mutace spontánní (dochází k nim bez zásahu z vnějšího prostředí). DNA 

polymeráza je však velmi  přesná, navíc má samoopravnou funkci: pravděpodobnost  chyby je 

ve zdravém živém organismu velmi malá. 

Typy mutací u dědičných onemocnění člověka

Substituce nukleotidů (bodové mutace)

1. Mutace měnící smysl kodónu (substituce aminokyseliny)

2. Nesmyslné mutace (předčasné stop kodóny)

3. Mutace zpracování RNA (ničí sestřihová místa, místa připojení čepičky, polyadenylační 

místa nebo tvoří  skrytá místa sestřihu). Abnormální sestřih vede často k posunům čtecího 

rámce a vzniku předčasných stop kodónů.

4. Mutace regulace ovlivňující vazbu transkripčních faktorů, kontrolu transkripce nebo další 

aspekty genové exprese.

Delece a inzerce

1. Inzerce nebo delece malého počtu bazí

Není-li počet bazí, jichž se týká, násobkem 3, způsobuje posun čtecího rámce. Pokud je počet 

bazí, jichž se týká, násobkem 3, způsobují ztrátu nebo zisk kodónů a následně aminokyselin 

ve výsledných produktech.

2. Větší genové delece, inzerce, fúze a duplikace (mohou být zprostředkovány homologií 

sekvencí v rámci jednoho vlákna nebo mezi vlákny DNA)

3. Inzerce elementu typu L1 nebo Alu (naruší trankripci nebo přeruší kódující sekvenci)

4. Expanze nukleotidových repetic

Mutace v zárodečných a somatických buňkách

Z hlediska patogeneze nemocí je dále důležité, zda se jedná o mutace v somatických 

buňkách, které vznikají v průběhu života, většinou jsou buněčně nebo tkáňově specifické  a 

nepřenášejí se na potomstvo, nebo zda jde o  tzv. zárodečné mutace, které jsou součástí 
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vrozené genetické predispozice, jsou obsaženy ve všech buňkách  a přenášejí se na 

potomstvo.  

K novým mutacím může v zárodečné linii dojít během kteréhokoli z mitotických dělení nebo 

při meiotickém dělení během spermatogeneze  nebo oogeneze. Mezi oběma pohlavími však 

existují rozdíly v počtu a načasování mitotických a meiotických dělení. Tyto rozdíly mohou 

výslednou frekvenci i typ mutací v paternálních a maternálních gametách značně ovlivnit. 

Při oogenesi je každý haploidní oocyt výsledkem 22 mitotických dělení během fetálního 

života, po kterých vstupuje do meiózy I a v ní přetrvává až několik desítek let, dokud není 

v čase ovulace meióza I dokončena. Spekuluje se, že čím déle oocyt setrvá v meióze I, tím 

více roste riziko, že když bude meiózu I dokončovat, dojde k chybě. Tato skutečnost může 

vysvětlovat zvýšené riziko vzniku meiotických nondisjunkcí v souvislosti s vyšším věkem 

matky.

Spermatogenese oproti tomu zahrnuje nepřetržitý sled buněčných dělení probíhající po celý 

život, jejichž výsledkem je celkem řádově bilión spermií. Tyto buňky jsou produktem 30 

mitotických dělení probíhajících od stadia embrya do puberty a poté přibližně 20 až 25 cyklů

replikace ročně. Při frekvenci 10-10 replikačních chyb na bázi DNA na buněčné dělení získá 

každá diploidní spermatogonie, která obsahuje 6x109 párů bazí DNA, přibližně jednu novou 

mutaci při každém dělení, než dojde k meióze. Například u 27 letého muže bude každá 

spermie výsledkem 300 buněčných dělení, takže každá spermie ponese odhadem 180 nových 

mutací jako důsledek chyb při replikaci. Ačkoli naprostá většina mutací nebude škodlivá nebo 

bude naopak pro spermie recesivní či letální, některé škodlivé budou. Z frekvencí škodlivých 

mutací, spočítaných pro jednotlivé lokusy, se dá odhadovat, že novou škodlivou mutaci 

ponese přibližně jedna z deseti spermií.

Jelikož DNA ve spermiích má za sebou mnohem více cyklů replikace než DNA v oocytech, 

dalo by se očekávat, že mutace pocházející z poruch replikace budou častěji paternálního 

původu. Navíc, čím je muž starší, tím více cyklů replikace meiotickému cyklu předchází, 

takže by frekvence nových paternálních mutací měla s věkem otce narůstat. Tato převaha byla 

nalezena pouze u některých onemocnění, jako je např. neurofibromatóza, achondroplasie nebo 

hemofilie B. U jiných onemocnění však převaha mutací paternálního původu prokázána 

nebyla a ani tam, kde je prokázána tendence k paternálnímu původu mutací, nenarůstá vždy 

frekvence mutací s vyšším věkem otců.  Vysvětlení tohoto jevu  je dosud nejasné. U nemocí 

způsobených expanzí trinukleotidů je také značný vliv toho, od kterého z rodičů mutace 

pochází. 
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Většina buněčných dělení, jimiž z jednobuněčné zygoty vzniká dospělý jedinec složený z

přibližně 1014 buněk, probíhá v liniích somatických buněk. K většině mutací tedy musí 

docházet v somatických buňkách. Při frekvenci chyb replikace 10-10 na bázi DNA na buněčné 

dělení a odhadem 1015 buněčných dělení během života jedince jsou výsledkem nepřesností 

v replikaci tisíce mutací v genomu každé buňky organismu. Celková zátěž organismu 

mutacemi je tedy nesmírná. K naprosté většině mutací dochází v somatických buňkách, a 

tudíž nejsou dědičné. Ale v závislosti na povaze mutace, její poloze v genomu a postižené 

tkáni přesto může mít  somatická mutace zničující následek pro jedince, pokud způsobí vznik 

rakoviny. Genové mutace jsou považovány za příčinu mnoha, ne-li všech, maligních nádorů.

Frekvence mutací v populaci

Mutace jsou v populaci z různých důvodů vzácné  (např. jsou výrazně patologické a tudíž 

jsou z populace odstraňovány selekcí, nebo vznikly nedávno a nestačily se v populaci rozšířit) 

a časté (polymorfismy).

Jako polymorfismy v DNA  se označují přirozeně se objevující změny v sekvenci DNA s více 

než jednou variantou-alelou, s populační frekvencí více než 1%.  Objevují se  v průměru 

jednou na každých 1000 párů bází genomové DNA. Asi 90 % z nich jsou polymorfismy se 

záměnou jednoho nukleotidu („single nucleotide polymorphisms“-SNP), jejichž podstatou je 

substituce jedné báze. Většina těchto polymorfismů leží v nekódujících (intronových) 

sekvencích, na jejichž  funkční význam existují odlišné názory. Kromě SNP se vyskytují  také 

minisatelitní a mikrosatelitní polymorfismy, které vznikají v důsledku variace v  tzv. 

tandemových repetitivních sekvencích. Minisatelitní  polymorfismy jsou obvykle dlouhé 0,1-

20 kilobází, zatímco mikrosatelitní  často méně než 100 párů bazí. Většina mikrosatelitních 

polymorfismů jsou dinukleotidové opakovací (repeat) sekvence, jako je např. opakování 

motivu CA. Populačně jsou SNP obvykle bialelické (existují jen dvě alely),  mikrosatelitní 

polymorfismy multialelické (v populaci existuje více alel než dv ).  Ačkoliv  většina 

polymorfismů je zřejmě funkčně neutrální, část z nich zřejmě má alelicky specifické účinky 

na regulaci genové exprese nebo funkce kódovaného proteinu, což  determinuje 

interindividuální variabilitu v biologických znacích  i vnímavost vůči nemoci. 

Frekvence vzniklých (a neopravených) mutací však u živého organismu stoupá v důsledku 

stresu, stárnutí a expozici mutagenům zevního prostředí.  Podle toho, které geny (strukturní, 

regulační) a které jejich části (regulační, exony, introny)  jsou mutací, případně větším počtem 

mutací  postiženy, může dojít až k manifestaci onemocnění. Podle významu, kterou pro 
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patogenezu vzniku, rozvoje, projevů nebo odpovídavosti na léčbu  daná mutace má, 

rozlišujeme choroby monogenní a komplexní (multigenní).

Monogenní nemoci

Rozvoj molekulárně biologických metod umožnil detailní analýzu  genetického podkladu 

mnoha mendelisticky děděných, tzv. monogenních nemocí. U těchto chorob se dědičný 

podklad uplatňuje jako velký faktor, tj. je přítomen prakticky u všech nemocných a jedná se 

prokazatelně o faktor příčinný (např.  defekty  v dystrofinovém genu u muskulárních 

dystrofií), k němuž se přidávají  jen jako přídatné další  faktory genetické i faktory zevního 

prostředí.  Příčinou těchto nemocí bývají především tzv. vzácné alely (viz výše).

Monogenní choroby jsou primárně, i když ne výlučně, chorobami dětského věku. Méně než 

10% z nich se manifestuje po pubertě a pouhé 1% se objeví po skončení reprodukčního věku. 

I když je diagnostika monogenně dědičných onemocnění častěji problematikou dětského 

lékařství (v populační studii na 1 milionu živě narozených dětí byla incidence vážných 

monogenních chorob odhadnuta na 0,36%, u  6-8% hospitalizovaných dětí se uvažuje o 

monogenních chorobách), je znalost monogenně dědičných onemocnění nezbytná pro lékaře 

všech oborů. 

Monogenní choroba je determinována alelami v jednom lokusu. Variantní alela, která vznikla 

mutací někdy v nedávné nebo vzdálené minulosti a je většinou relativně málo častá, nahrazuje 

původní „divokou“ alelu na jednom nebo obou chromosomech. Má-li jedinec pár identických 

alel, říkáme, že je homozygot, pokud jsou alely rozdílné, jedinec je heterozygot.  Monogenní 

choroby mají charakteristický způsob přenosu v rodinách.

Podoba rodokmenů s monogenními chorobami je určena zejména dvěma faktory:

1. chromosomovou polohou genového lokusu, která může být autosomální nebo X-

vázaná

2. skutečností, zda je fenotyp dominantní (projeví se, pokud jen jeden chromosom z páru 

nese mutantní alelu, ačkoli na druhém chromosomu v páru je alela normální) nebo 

recesivní (projeví se pouze tehdy, když oba chromosomy z páru nesou mutantní alelu.

Základní čtyři typy monogenní dědičnosti

dominantní recesivní
autosomální autosomálně dominantní (AD) autosomálně recesivní (AR)
X-vázaný X-dominantní (XD) X-recesivní (XR)
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Charakteristika autosomálně dominantní dědičnosti

1. Fenotyp se obvykle objevuje v každé generaci, každý postižený jedinec má 

postiženého rodiče. V klinické genetice se objevují tyto výjimky nebo zdánlivé 

výjimky z uvedeného  pravidla: 

a) případy vzniklé na základě nových mutací v gametě fenotypově normálního rodiče 

b) případy, kdy není postižení u rodiče exprimováno – nepenetruje, neprojevuje se nebo je 

u jedince, který zdědil příslušný gen, exprimováno jen mírně.

2. Každé dítě postiženého rodiče má 50% riziko, že znak zdědí. Toto platí pro většinu 

rodin, v nichž je druhý rodič fenotypově normální. Statisticky je každý člen rodiny 

výsledkem „náhodné události“, a proto může dojít v jedné rodině k výraznému posunu 

od očekávaného poměru 1:1.

3. Fenotypově normální členové rodiny nepřenášejí patologický fenotyp na své děti. 

Selhání penetrance nebo velmi mírná exprese postižení může vést ke zdánlivé výjimce 

z tohoto pravidla.

4. Muži a ženy mají stejnou pravděpodobnost, že předají fenotyp dětem obou pohlaví, 

riziko onemocnění je pro obě pohlaví stejné.

5. Významnou část izolovaných případů mají na svědomí nově vzniklé mutace

Charakteristika autosomálně recesivní dědičnosti

1. Pokud se autosomálně recesivní fenotyp vyskytne u více než jednoho člena 

rodokmenu, je to obvykle pouze u sourozenců probanda, nikoli u rodičů, potomstva 

nebo jiných příbuzných.

2. U většiny autosomálně recesivních chorob jsou muži i ženy postiženi se stejnou 

pravděpodobností.

3. Rodiče postiženého dítěte jsou asymptomatičtí přenašeči mutantních alel.



15

4. Rodiče postiženého jedince mohou být v některých případech konsanguinní, to je 

pravděpodobné zejména tehdy, je-li gen zodpovědný za postižení v populaci vzácný.

5. Riziko opakování pro každého sourozence probanda je 1:4 (25%).

Charakteristika X-vázané recesivní dědičnosti

1. Incidence znaku je mnohem vyšší u mužů než u žen.

2. Heterozygotní ženy jsou většinou nepostižené, ale některé mohou postižení 

exprimovat s různou závažností, kterou určuje i model X inaktivace.

3. Gen zodpovědný za postižení je přenášen z postiženého muže přes všechny jeho 

dcery. Každý ze synů jeho dcer má 50% pravděpodobnost, že postižení zdědí.

4. Gen zpravidla nebývá nikdy transmitován z otce na syna, ale je přenášen postiženým 

mužem na všechny jeho dcery.

5. Gen může být transmitován přes několik žen-přenašeček, po několik generací, pokud 

se tak stane, jsou postižení muži příbuzní přes ženy.

6. Dcery ženy přenašečky mají riziko 50%, že budou opět přenašečkami, synové ženy 

přenašečky mají riziko 50%, že budou postižení.

7. Významná část izolovaných případů je důsledkem nových mutací.
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Charakteristika X-vázané dominantní dědičnosti

1. Postižení muži s normálními partnerkami nemají žádné postižené syna a žádné 

normální dcery.

2. Synové i dcery přenašeček mají 50% riziko, že zdědí postižený fenotyp. Typický 

rodokmen je stejný jako u autosomálně dominantní dědičnosti.

3. U málo častých fenotypů je výskyt postižených žen asi dvojnásobný oproti postiženým 

mužům, ale postižené ženy mají obvykle mírnější, byť variabilní expresi fenotypu.

4. V některých případech je onemocnění letální pro mužské potomky a může se projevit 

opakovanými spontánními potraty plodů mužského pohlaví.

Mitochondriální dědičnost

Z hlediska genetiky je zásadní fakt, že mtDNA je předávána další generaci výhradně 

matkou (matroklinní dědičnost), když po oplodnění jsou zachovány pouze mitochondrie 

lidského vajíčka. To patrně není pouhým důsledkem nepoměru počtu mitochondrií lidského 

oocytu (cca 100 000) a spermie (50-70), ale předpokládá se aktivní proces, který po oplození 

zlikviduje mitochondrie paternálního původu. Tomu odpovídá i typický maternální přenos 

chorob způsobených mutacemi mtDNA v rodokmenu (viz obrázek). Pokud je 

heteroplazmická mutace zděděna nebo k ní dojde v časných fázích embryogeneze, normální i 

mutovaná varianta jsou náhodně předávány při buněčném dělení dceřinným buňkám 

(mitotická i meiotická segregace). Distribuce a zastoupení mutované mtDNA v jednotlivých 

orgánech jsou proto patrně závislé na čase a vzniku mutace a rovněž na typu postižené buňky.

Komplexní (multifaktoriální, multigenní nemoci)

Za genetickou predispozici  mnoha biologických procesů, evolučních adaptací a tedy také  

tzv. multifaktoriálních nemocí  však často odpovídají  kombinace určitých genů a určitých 

faktorů zevního prostředí. Na odhalení nejobecnějších principů genetiky multifaktoriálních 

nemocí se na rozdíl od genetiky nemocí mendelistických v současné době stále ještě čeká. 
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Také z tohoto důvodu zatím v klinické praxi  často kolísá názor na výsledky genetických 

studií, které se snaží odhalit genetický podklad multifaktoriálních nemocí, od 

neodůvodněného očekávání nad  nalezenými geny velkého účinku až po velkou  skepsi  

vzhledem k existenci  genetického podkladu  nemocí jako je esenciální hypertenze či 

ischemická choroba srdeční. Jisté je, že pokud  choroba má prokazatelně familiární výskyt,  

musíme očekávat podíl genetického podkladu na její manifestaci, a to i v tom případě,  že 

není dosud znám nebo dosavadní znalost nepovažujeme za přesvědčivou. 

Dalším problémem je pochopení skutečnosti, že pokud je genetický základ většiny genetické 

variability v populaci seskládán z genů malých účinků, což je u multifaktoriálních nemocí 

pravděpodobné, nelze očekávat z podstaty věci objev genetického markeru, který bude 

asociován s populačně častou nemocí,  např. s esenciální hypertenzí, v 80 % případů. Spíše 

lze předpokládat, že bude nalezena  kombinace alel v populaci četných genetických 

polymorfismů několika lokusů (patrně různých lokusů u různých lidí nemocných stejnou 

chorobou), které se podaří s danou chorobou asociovat.             

Velmi důležitým rysem multifaktoriálních nemocí je interakce genetického základu 

organismu  s podmínkami vnějšího prostředí. V této souvislosti je důležité upozornit na 

skutečnost, že každá další generace se rodí do jiného světa, a proto je nutné velmi střízlivě 

hodnotit rizika  genotypů multifaktoriálních  nemocí pro další generace.    

Molekulárně biologická a proteomická  metodologie

Strukturální genomika

Metodologie polymerázové řetězové reakce (PCR) umožňuje analýzu genové variability v

úsecích DNA ohraničených sekvenčně specifickými syntetickými oligonukleotidy  a 

amplifikovaných (namnožených) ve vhodném teplotním režimu. Celá reakce se provádí v 

přístroji zvaném termocycler. Variabilní místo v amplifikované oblasti detekujeme v případě 

SNP  např. pomocí vhodné endonukleázy (restriktázy), která rozpoznává jen jednu alelickou 

variantu. Tato reakce se nazývá  restrikční analýza.  Výsledky restrikční analýzy jsme pak 

schopni po vhodném obarvení vyhodnotit na horizontální elektroforéze. Na základě různé 

délky amplifikovaných fragmentů po jejich případném rozštěpení restriktázami odlišíme 3 

"genotypové" varianty (oba homozygoty a heterozygota) daného polymorfismu, podobně jako 

je tomu u detekce genotypu u monogenních nemocí. 

Metodologie PCR je  dnes rozvinuta do mnoha modifikací. Je vhodné připomenout,  že může 

být postupně vytlačena metodou kapilárního sekvenování, které poskytuje přesný obraz celé 

monitorované části genu, čili úplnou informaci o struktuře DNA v daném úseku.  
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 Funkční genomika

Jedním z témat  funkční genomiky je postižení různé exprese genů ve tkáních u různě funkčně 

zdatných genotypů nebo alel. Často se již provádějí analýzy globální genové exprese na 

úrovni mRNA pomocí expresní microarray. Fluorescenčně značená cDNA,  vytvořená jako 

reverzní transkript izolované mRNA, se hybridizuje na genomický úsek na skleněném 

sklíčku, na němž je navržena array reprezentující až tisíce  genů. Intensita fluorescence každé 

array je proporcionální k počtu transkripčních kopií a velikost array definuje počet zahrnutých 

transkriptů. 

Pro pochopení genetické komplexnosti se používá strategie vysoce denzitních map SNP, které 

umožňují  asociační studie ve velkých oblastech genomu. Existence těchto map umožňuje 

systematičtější strategie, jako je mapování linkage disekvilibria ve velkých úsecích genomu

(linkage dysequilibrium genome-wide large scales mapping) desítkami až tisíci kandidátními 

SNP kódujících a promotorových sekvencí s funkční signifikancí. Slibné pro studium 

multigenních nemocí jsou multilokusové vazebné metody, které zahrnují několik 

chromosomových oblastí a  konstrukce haplotypových map genomu.

Proteomika

21. století je považováno za období postgenomové a rychle dochází k rozvoji nové disciplíny-

proteomiky. Proteomika je globální analýza exprimovaných proteinů (včetně posttranslačních 

změn, jako je např. úprava vitamin-K dependentních koagulačních faktorů), která se  snaží se 

prokázat vztahy mezi genomovou sekvencí,  exprimovanými proteiny, interakcemi mezi 

proteiny a buněčnými a tkáňovými fenotypy. Vzorce globální proteinové exprese asociované 

s buněčným i tkáňovým fenotypem  se považují za klíčové pro pochopení funkce 

molekulárních regulátorů  buněčné funkce ve zdraví a nemoci. 

Klasické metody   (Western blot) se typicky zaměřovaly na analýzu jednoho  nebo několika 

málo proteinů. Proteomické studie mohou analyzovat najednou několik stovek  až tisíc 

proteinů.  Globální analýzy proteomu poskytují  informaci, kterou není možno získat 

analýzou exprese cDNA.  Protože hladiny proteinů nekorelují vždy s transkripčními 

hladinami (=hladinami mRNA) vzhledem k různé stabilitě mRNA,  schopnost identifikovat a 

kvantifikovat exprimovaný protein je velmi přínosná pro odhalení interakcí mezi proteiny. 

Také informace o posttranslačních modifikacích, jako je metylace nebo glykosylace, není 

možno získat analýzou mRNA. 
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Farmakogenomika 

Je nově se rozvíjející obor, integrující  koncepční východiska farmakologie (farmakokinetická  

a farmakodynamická) s koncepcí genomovou. Cílem tohoto oboru je vývoj individualizované

farmakoterapie, která respektuje individuální genetický základ pacienta, je přitom účinná a 

doprovázena minimem nežádoucích vedlejších účinků.  Z hlediska výběru kandidátních genů  

jsou v ohnisku zájmu  farmakogenetiky  jak na základě znalosti etiopatogeneze vybrané 

kandidátní geny, tak geny, které zodpovídají za metabolizaci  daného léku.

Nutrigenomika 

se zaměřuje na studium interakcí mezi genomem a složkami výživy. Její koncepce, výzkumné 

strategie a uvádění do klinické praxe se podobají farmakogenomickým a jsou prostředkem 

k udržení a zlepšení stavu populace ve vztahu k výživovým  zvyklostem.  

Metabolomika 

se zabývá  koncepcí komplexní analýzy metabolických komponent  biologických systémů. 

Studium komplexních nemocí- genetické studie

V  pochopení genetického podkladu komplexních nemocí  nás může posunout kupředu, jak 

vyplývá z předchozího výkladu, teprve komplexní znalost mnohdy interakčních vztahů mnoha 

genů, jejich exprese a  zhodnocení produkce výsledných proteinů.

Základní debata nad genetikou těchto nemocí začíná  od strategie výběru kandidátních genů. 

Za kandidátní gen považujeme takový gen, jehož variabilita (vzácné mutace a genetické 

polymorfismy) může být podle předpokladu asociována s klinickou manifestací nemoci, 

časným vznikem, závažností, případně odpovědí na terapii. Pro korektní zhodnocení síly

statistické asociace genů s chorobami je rozhodující výběr adekvátní statistické metodologie.

Z hlediska návrhu klinické genetické studie máme v zásadě dvě možnosti: linkage (vazebná) 

analýza a asociační studie. K detekci specifických genetických oblastí a genů, které se účastní 

v transmisi nemoci, je v principu možné použít  obě metody. 

Vazebná analýza testuje kosegregaci genového markeru a fenotypu nemoci v rodině. Čili  

marker a nemoc se v dané rodině mají vždy vyskytovat spolu. Asociační studie vyšetřují 

společný výskyt markeru a nemoci na populační úrovni, obvykle srovnáním frekvencí 

markerů u nepříbuzných nemocných a kontrolních subjektů (studie case-control). Také v 
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asociačních studiích mohou být použity různé varianty výběru subjektů, např. jednoduché 

rodiny s postiženým dítětem (studie „trio“ , zahrnující postižené dítě a oba rodiče). 

Statistickou sílu asociace je možno dále zvýšit obohacením o další kritéria, jako je závažnost 

nemoci, časný začátek nemoci, klinické typy nemoci, rizikové faktory pro nemoc včetně 

pohlaví a vhodné biologické znaky. Asociace mezi markerem a nemocí může být vysvětlena 

dvěma genetickými mechanismy: čistou asociací nebo vazebnou nerovnováhou (linkage 

disequilibriem). Při čisté asociaci se markerová alela sama o sobě účastní při vzniku nebo 

rozvoji (riziku) nemoci, čili jedná se o kandidátní gen. Vazebná nerovnováha znamená, že 

distribuce markeru, např. genotypu nějakého polymorfismu, se liší  v dané skupině od Hardy-

Weinbergova ekvilibria. Za tímto výsledkem často očekáváme (a prokazujeme) genetickou 

vazbu s dalším polymorfismem, zejména ve vysoce polymorfních oblastech, např. v systému

HLA (6p). Tato „vazba“ markeru a daného polymorfismu je potom různě úzká ve skupině 

kontrolní a ve skupině pacientů s komplexní nemocí. Je třeba zmínit, že  jak v případě čisté 

asociace, tak v případě vazebného dysekvilibria  není možno posoudit skutečnou kauzalitu 

vztahu genotyp-fenotyp ze statistické signifikance prokázané asociace;   jedná se vždy  jen  

asociaci statistickou. Funkčnost asociované alely nebo genotypu se prokazuje, pokud je to 

možné, jinými metodami, např. řízenou mutagenezí aj.  

Vazebná analýza byla velmi úspěšná při mapování genetického podkladu vzácných nemocí 

děděných mendelisticky. Uplatnila se také ve snaze mapovat genetický podklad častých 

nemendelistických nemocí, označovaných jako multifaktoriální, především ve vyhledávání 

mendelistických subforem  komplexních nemocí, které, jak již bylo řečeno,  představují 

okraje distribuce těchto nemocí v populaci.  Protože většina populační genetické variance  

komplexních nemocí se však přičítá genům menšího efektu,  je pro jejich  detekci je vhodnější  

některá varianta asociační analýzy.  

Z hlediska hodnocení klinické validity výsledků  studií komplexních nemocí je důležité si 

uvědomit, že jakákoliv přesvědčivá asociace genotypu s fenotypem může velmi rychle 

ovlivnit, případně změnit náš dosavadní pohled na molekulární patofyziologii komplexních 

nemocí. Všechny modifikace  asociačních studií [studie case-control (nemocní-zdraví, 

asociace s citlivým genem pro nemoc), studie case-case (nemocní-nemocní lišící se ve 

fenotypu, např asociace se subtypy onemocnění), studie genotyp-fenotyp (vazba genotypu se 

znakem ve skupině zdravých nebo nemocných, např. farmakogenetické asociace u 

nemocných)]  tak mohou zásadně a velmi rychle  přispět ke zlepšení diagnostiky i úspěšnosti 

terapie komplexních nemocí. Na základě dostatečně dlouhých prospektivních studií můžeme 
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dnes v časovém horizontu několika let očekávat, že se podaří formulovat účinné zásady 

primární i sekundární prevence  komplexních nemocí. 

Genetické poradenství

Klinická genetika má v současné době tři základní charakteristické rysy:

1. Využívá zcela nedirektivních přístupů vůči pacientovi a jeho rodině.

2. Není v současné době oborem terapeutickým, ale především diagnostickým, preventivním.

3. Genetické poradenství je založeno na přesné klinické diagnóze.

Klinická genetika se zabývá diagnózou dědičných chorob a stará se o jejich medicínské, sociální a 

psychologické aspekty. Stejně jako ve všech ostatních oblastech medicíny i v genetice je zásadní 

stanovit správnou diagnózu a poskytnout vhodnou péči, která musí zahrnovat pomoc postiženému 

jedinci a členům jeho rodiny tak, aby porozuměli povaze  a důsledkům onemocnění a vyrovnali se 

s nimi.  Je-li však choroba dědičná, přistupuje další rozměr: potřeba informovat ostatní členy rodiny o 

jejich riziku a možnostech, jak toto riziko mohou modifikovat. Jako je specifickým rysem genetické 

choroby její tendence vyskytovat se v rodině opakovaně, je specifickým rysem  genetického 

poradenství nejen zaměřovat se na původního pacienta, ale také na členy jeho rodiny, a to současné i 

budoucí. Genetické poradenství, základní činnost v lékařské genetice, se zabývá nejen informováním 

pacienta a jeho rodiny, ale také poskytuje psychologickou podporu, aby pomohlo jednotlivým členům 

rodiny, přizpůsobit se vlivu a důsledkům dědičné choroby.

Zavedené standardní metody lékařské péče vyžadují, aby ti, kdo poskytují genetické služby, znali 

anamnézu, která zahrnuje rodinné a etnické informace, poradili pacientům, jaké je jejich genetické 

riziko a riziko členů jejich rodiny, nabídli diagnostické genetické vyšetření nebo prenatální 

diagnostiku, je-li indikována, a nastínili různé možnosti péče nebo léčby ke snížení rizika choroby. 

Obecně vzato pacientům neříkají, jak se mají rozhodnout s ohledem na různá vyšetření a možnosti 

péče, ale místo toho jim poskytnou informace a podporu. Tento přístup poradenství označujeme jako 

nedirektivní a je široce přijat do standardní praxe genetického poradenství. Je vhodné zdůraznit, že 

genetické poradenství není omezené na poskytování informací a výpočet rizika onemocnění, ale jde 

spíše o proces komunikace.

S různými závažnými poruchami duševního a tělesného vývoje je nutno počítat asi u 5,32 % 

novorozenců. 

Primární genetická prevence

Jako primární genetickou prevenci označujeme postupy, které můžeme nabídnout pacientům nebo 

jejich rodinám před plánovanou graviditou a které mají snahu snížit riziko narození postiženého 

potomstva. Obecné genetické riziko pro každé těhotenství, že se dítě s nějakým postižením může 
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narodit, je známé. Ovšem nejen genetické, ale i zevní nepříznivé vlivy – teratogeny a mutageny 

v životním prostředí - mohou mít negativní vliv na vývoj plodu v rodinách bez zvýšené genetické 

zátěže. K postupům primární prevence tak řadíme ty postupy, které mohou pozitivně ovlivnit vývoj 

potomstva ještě před plánováním těhotenství. 

K těmto postupům řadíme:

1. Genetické poradenství – specializovaná konzultace a genealogická studie partnerů, případně 

zařazení specializovaných laboratorních vyšetření, která mohou potvrdit či vyloučit některá 

podezření na genetickou zátěž v rodině.

2. Prevence spontánních a indikovaných mutací prostřednictvím zdravého životního stylu a 

plánovaného rodičovství v optimálním reprodukčním věku.

3. Očkování proti rubeole.

4. Prekoncepční a perikoncepční péče především gynekologická.

5. Prevence rozštěpových vad doporučením podávání kyseliny listové v dávce cca 0,8 mg všem 

ženám plánujícím těhotenství po dobu 3 měsíce před koncepcí a do konce 12. týdne gravidity.

6. Konzultace ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu partnerů vzhledem k plánovanému 

rodičovství, především tam, kde je, nebo v minulosti byla, nutná dlouhodobá farmakoterapie.

7. Vyšetření získaných chromozomových aberací u osob plánujících rodičovství, které jsou v riziku 

kontaktu se škodlivinami, ať už v souvislosti s pracovním prostředím, nebo    v souvislosti s terapií 

(chemikálie, záření, chemoterapie, radioterapie, imunosuprese).

8. Konzultace ošetřujícího lékaře u žen léčených pro většinou dlouhodobá, chronická a závažná 

onemocnění (diabetes mellitus typu I, epilepsie, psychóza, hypertenze, Crohnova choroba, astma 

bronchiale, apod.) jednak ve vztahu gravidity a základního onemocnění ženy, jednak ve vztahu 

nutné farmakoterapie a gravidity.

9. Kontracepce.

10. Sterilizace.

11. Adopce.

12. Dárcovství gamet.

Sekundární genetická prevence

Jako sekundární genetickou prevenci můžeme označit postupy, které lze nabídnout v probíhajícím 

těhotenství a které mají za úkol vyhledávat těhotenství se zvýšeným či potvrzeným rizikem postižení 

plodu. Postupy sekundární genetické prevence lze v širším měřítku označit pojmem prenatální 

diagnostika, nedílnou součástí je vždy opět genetické poradenství.  Pod pojem sekundární genetická 

prevence řadíme:

1. Prospektivní genetické poradenství.
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2. Prenatální screening vrozených vývojových vad a chromozomových aberací (soubor pravidelných 

ultrazvukových vyšetření a biochemický screening).

3. Cílenou neinvazivní a invazivní prenatální diagnostiku, včasnou detekci postižení plodu. 

4. Preimplantační genetickou diagnostiku.

5. Prenatální a perinatální management těhotenství se zjištěnou vývojovou vadou nebo dědičnou 

nemocí.

6. Prenatální terapii (pokud je možná).

7. Předčasné ukončení těhotenství dle přání rodiny a dle platných zákonných možností.

8. Postnatální screening.

9. Zábranu klinické manifestace onemocnění.

10. Presymptomatický screening.

11. Postnatální péči a terapii.

12. Retrospektivní genetické poradenství.

Poruchy vývoje zubů

Vývojové defekty tvrdých zubních tkání vznikají působením škodlivin nebo faktorů 

interferujících s normálním průběhem vývoje zubů. 

     K nejčastějším vývojovým defektům se řadí: fluoróza skloviny, opacity skloviny, vnitřní 

zbarvení zubů (např. tetracyklinovými antibiotiky) a geneticky podmíněné stavy –

amelogenesis imperfecta a dentinogenesis imperfecta. Oproti tomu získané defekty tvrdých 

zubních tkání vznikají působením mechanických nebo chemických škodlivin na zuby po 

jejich erupci do dutiny ústní. Řadíme sem především atrici, abrazi a erozi skloviny a některá 

traumatická poškození zubů.

     Vývoj zubu je možno rozdělit do několika fází: vznik zubních zárodků, apozice organické 

složky dentinu a skloviny, jejich mineralizace v rozsahu korunky, tvorba kořene (dentin, 

cement), prořezávání zubů a dokončení vývoje kořenů. Zárodky vznikají v prvním trimestru 

těhotenství (zárodečná zubní lišta se objevuje již kolem 35 dne gravidity, zárodky dočasných 

zubů vznikají mezi 8.-12. embryonálním týdnem). Zárodky stálých zubů se zakládají jak 

prenatálně (od 4. do 9. měsíce intrauterinního života – první stálé moláry, střední i postranní 

řezáky, špičáky a první premoláry), tak i postnatálně (v 9. měsících druhý premolár a druhý 

molár, od 4 do 15 let zárodky zubů moudrosti). Poruchy vývoje zubů se mohou týkat jak 
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skloviny, tak i dentinu a cementu (příp. jejich kombinací), tak také tvaru, počtu a velikosti 

zubů.

PORUCHY TVORBY SKLOVINY

Sklovina je vysoce mineralizovanou tkání s obsahem více než 95% krystalů hydroxyapatitu. 

Sklovina je vytvářena amelobasty a její tvorba je regulována prostřednictvím interakce řady 

organických molekul matrix, které zahrnují enamelin (ENAM, 4q21), amelogenin (AMELX, 

Xp22.3-p22.1), ameloblastin (AMBN, 4q21), tuftelin (TUFT1, 1q21), amelotin (AMELOTIN, 

4q13), dentinový sialoprotein (DSPP, 4q21.3) a některými dalšími enzymy jako jsou kalikrein 

4 (KLK4, 19q13.3-q13.4) a matrix metaloproteináza 20 (MMP-20, 11q22.3-q23).

Abnormality tvorby skloviny jsou důsledkem poruch vznikajících během histodiferenciace, 

apozice či mineralizace skloviny během vývoje. Nejznámějším hereditární onemocněním je 

amelogenesis imperfecta. 

Amelogenesis imperfecta (AI)

Je klasickým příkladem vrozených defektů skloviny. Prevalence této poruchy je u 

různých typů odhadována v rozmezí od 1:14 000 do 1: 4 000. V současnosti existuje 

mnoho klasifikačních systémů AI, relativně běžně se používá rozdělení do 4 skupin 

podle fenotypových projevů (Winter and Brook, 1975). Při podrobnějším členění, 

které bere do úvahy typ dědičnosti (AD, AR, XR) je rozlišováno 14 subtypů. 

a) hypoplastický typ AI (typ 1)

- u tohoto typu je snížena tvorba sklovinné matrix v důsledku poruchy funkce 

ameloblastů (histodiferenciační stádium). Důsledkem je nedostatečná tloušťka 

vytvořené skloviny, protože některé její oblasti postrádají vnitřní epitel skloviny, 

což nedovoluje diferenciaci buněk do ameloblastů. Postižena je jak primární, tak i 

sekundární dentice; dědičnost nemoci je většinou AD. Postižené zuby se zdají 

menší, vzájemně se nedotýkají, častý je i otevřený skus. Díky tenké sklovině nebo 

její úplné nepřítomnosti jsou zuby velmi citlivé k působení termických vlivů. 
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b) hypomaturační typ AI (typ 2)

- je příkladem dědičného defektu apozice sklovinné matrix. Při této poruše nejsou 

řádně vytvořena sklovinná prizmata. Tloušťka skloviny je normální, ale je v ní 

snížen obsah minerálů, což vede k „měkkosti“ skloviny. 

c) hypokalcifikační typ AI (typ 3)

- u tohoto typu je sklovinná matrix přítomna; kvantitativně je množství skloviny 

normální, ale matrix je špatně kalcifikována, což vede k frakturám skloviny (zuby 

jsou při prořezání kryty sklovinou, ale ta je měkká a snadno se olupuje). Barva 

zubů je žlutá až nahnědlá, rychle dochází k ukládání zubního kamene. Také tyto 

zuby jsou zvýšeně citlivé k termickým vlivům, častý je i otevřený skus.

d) hypoplastický/hypomaturační  typ AI s taurodontismem (typ 4)

- u tohoto typu je defekt jak apozičního, tak také histodiferenciačního stádia tvorby 

skloviny. Sklovina je skvrnitá, žluto-hnědě zbarvená a na vestibulárních plochách 

může být dolíčkovaná jako důsledek jak hypoplazie, tak také hypomaturace. U 

molárů je přítomen taurodontizmus (charakteristickým rysem je prodloužení 

dřeňové dutiny a krátké kořeny v důsledku selhání náležité horizontální invaginace  

Hertwigovy epiteliální pochvy).  

Genetika amelogenesis imperfecta

Různé typy dědičnosti  AI korespondují s různými oblastmi chromozomů. Oblast 

Xp22.3-p22.1 (AMEL, AIH1) je spojena s X-vázanou formou, 4q11-q21 (AIH2, ENAM) 

je spojen jak s AD, tak i AR typem dědičnosti.

Jde o onemocnění vyskytující se jak izolovaně, tak i ve spojení s dalšími symptomy u 

některých syndromů. Může jít o defekt jednoho genu nebo je AI důsledkem mikrodelecí či 

chromozomálních defektů. Podle typu dědičnosti se AI rozděluje na:

X vázanou formu AI (XAI)

Toto onemocnění má typické projevy X vázané dědičnosti: heterozygotní ženy předávají 

mutovaný gen dětem s rizikem 50%. Postižení muži mají vždy plně vyjádřený fenotyp –

buď mají zuby s pouze tenkou vrstvou skloviny normální barvy a translucence nebo je 

jejich sklovina normální tloušťky, ale hůře mineralizovaná, což se projeví ztrátou 

translucence a/nebo žlutě-hnědým zabarvením. Pozičním klonováním byla nalezena oblast 
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chromozomu Xp22, v níž je lokalizován gen AMELX, který kóduje protein amelogenin. 

Mutace, které byly popsány v tomto genu (delece, SNPs apod.) mohou mít vliv jak na 

tvorbu skloviny a tedy její finální tloušťku, tak také ovlivňovat mineralizaci. Jiný 

„podezřelý“ lokus leží na dlouhém raménku X chromozomu, příslušný gen však dosud 

nebyl identifikován. Dosud také nejsou známy mutace v genu pro amelogenin (AMELY) 

na chromosomu Y (Yp11).

Autozomálně dědičné formy AI

Pozičním klonováním byl gen pro tyto formy AI lokalizován do oblasti chromozomu 

4q11-q21, v níž leží geny pro albumin (ALB), ameloblastin (AMBN) a enamelin 

(ENAM). Dalším kandidátním genem je gen pro tuftelin (TUFT) umístěný v oblasti 1q21.

Autozomálně dominantní AI (ADAI)

Fenotypovým projevem této formy onemocnění je nejčastěji hypoplastická sklovina, která 

je příliš tenká, což vede k mezerám mezi jednotlivými zuby, nebo je drsná, nepravidelně 

dolíčkovaná. Kida et al. (2002) našel vazbu mezi delecí „G“ v sekvenci sedmi guaninů na 

rozhraní exonu-intronu 9 v genu pro enamelin. Další „podezřelý“ lokus pro ADAI byl 

nově popsán v oblasti chromozomu 8q24.3.

Autozomálně recesivní AI (ARAI)

Je častá zejména v etnických skupinách, u nichž dochází k příbuzenským sňatkům, příp. u 

některých populací Polynésie. U této formy  AI byly nalezeny mutace v genu pro ENAM 

(g13185_1386insAG), dalšími podezřelými geny jsou gen pro kalikrein (KLK4, 19q13.4) 

asociovaný s hypomaturační ARAI a gen pro MMP-20 (11q22.3-q23), jehož mutace byly 

nalezeny u pacientů s hypomaturační pigmentovanou formou ARAI.

Sporadické formy AI

Mohou mít řadu příčin: nově vzniklou mutaci, anomální exprese některých genů buď  

s nebo bez inkompletní penetrance dominantního genu. 

Při posuzování sporadických forem AI je nutné odlišit negenetické formy abnormálního 

vývoje skloviny (fluorózu, užívání tetracyklinových antibiotik apod.).
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Syndromy zahrnující projevy AI

Dřívější striktní definice popisovala AI jako defekt skloviny bez postižení dalších struktur. 

Dnes je přijímána širší definice, u níž AI může být jednak samostatným onemocněním, 

jednak může být spojena s dalšími příznaky ve formě určitých syndromů. Nelze nezmínit 

podobnost AI s taurodontismem (AIT) s tzv. tricho-dento-oseózním syndromem (TDO), 

který se projevuje kudrnatými vlasy a změnami skeletu ve formě sklerózy kostí. Ačkoliv 

změny vlasů mohou představovat běžný ektodermální defekt u této choroby, kostní změny 

je obtížnější vysvětlit vzhledem k mesodermálnímu původu kostí. TDO je vyvoláván 

mutacemi v genu DLX3, které již byly asociovány s AIT. Mezi dalšími stavy, u nichž 

bývá sklovina postižena AI, patří Kohlschutterův syndrom nebo nefrokalcinóza. Poslední 

zmíněná koincidence by měla být brána v úvahu a vést u pacientů s AI k vyšetření ledvin.

V rámci diferenciální diagnózy je nutno uvážit zejména působení řady zevních vlivů nebo 

lokálních onemocnění ovlivňujících vývoj zubů (fluoróza, infekce, traumata, podávání 

antibiotik, protinádorové terapie apod.). S poruchami skloviny se můžeme setkat i u řady 

celkových nemocí a syndromů (např. u Downova syndromu, epidermolysis bullosa, 

fenylketonurie, Fanconiho syndromu, Turnerova syndromu a řady dalších stavů).

PORUCHY TVORBY DENTINU

     Dentin je mineralizovaná tkáň tvořící tělo zubu, která slouží jako ochranný obal pro zubní 

dřeň a jako nosník pro sklovinu a cement pokrývající povrch zubu. Zrající dentin obsahuje 

přibližně 70% minerálů, 20% organické matrix a 10% vody. Je produktem specializovaných 

buněk – odontoblastů. Podobně jako poruchy skloviny, mohou být i poruchy tvorby dentinu 

vyvolány působením zevních faktorů (zánětlivých, infekčních, metabolických či chemických) 

během vývoje zubů in utero i po narození. Klasickým příkladem dědičných poruch tvorby 

dentinu jsou (dle Shieldské klasifikace) onemocnění označovaná jako dentinogenesis 

imperfecta (DGI) a dysplazie dentinu (DD). V současné době rozeznáváme 3 typy DGI a 2 

typy DD.

1) Dentinogenesis imperfecta – typ I (DGI-I)

     Tento typ se vyskytuje u pacientů s osteogenesis imperfecta (OI). OI je genetickým 

onemocněním projevujícím se zvýšenou fragilitou kostí, modrými sklérami a vestibulární 
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hluchotou. Obvykle je způsobeno defektem v některém z genů, kódujících kolagen 

(COL1A1, 17q21.31-q22; COL1A2, 7q22.1). Kolagen I. typu s trojitou šroubovicí je 

tvořen jedním alfa-2 a dvěma alfa-1 řetězci. Je to nejčastěji zastoupený protein v kostech, 

kůži a jiných typech vazivových tkání. Protože postranslační modifikace kolagenu 

katalyzuje mnoho  enzymů (3 hydroxylázy, 2 glykosyltransferázy, 2 proteinázy, 2 

izomerázy a oxidáza) a mnoho proteinů působí prostřednictvím interakce s kolagenem, 

mutace v řadě genů mohou vyvolávat onemocnění podobající se OI. OI můžeme rozdělit 

do 4 klinických typů: mírné formy OI jsou obvykle způsobeny mutací vedoucí 

k předčasnému stop kodonu nebo delecí jedné alely COL1A1, což redukuje množství 

normálního typu kolagenu I. Závažné formy jsou způsobeny dominantně-negativními 

mutacemi v genu pro COL1A1 nebo COL1A2 vedoucím ke strukturálním změnám 

kolagenních fibril. Relativně nedávno byla nalezena mutace v genu kódujícím neutrální 

sfingomyelinovou fosfodiesterázu 3 (Smpd3) u myší formy OI s DGI. 

Zdá se, že kolagen hraje různou úlohu v kostech a v dentinu; závažnost postižení dentinu a 

kostí totiž u nemocných nekorelují. 

Postižení dentinu je důsledkem poruchy predentinové matrix, což vede k tvorbě 

amorfního, opalescentního, atubulárního, dezorganizovaného a nedokonale 

mineralizovaného cirkumpulpálního dentinu. Zuby jsou zbarveny žlutě až hnědě, 

s cibulovitými korunkami s obliterovanými dřeňovými dutinami a periapikálními 

projasněními. Rychle abradují, dočasná dentice je obvykle postižena více než stálá.

DGI u syndromů jiných než OI

Mírná forma DGI byla asociována také s Bruckovým syndromem typu I (OI 

s vrozenými kloubními kontrakturami) – AR onemocněním vyvolávaném mutacemi 

v genu kódujícím kostní telopeptidlysylhydroxylázu na chromozomu 17p12.

Ehlers-Danlosův syndrom (EDS) je heterogenní skupina onemocnění pojivových 

tkání. Hlavními projevy je jejich fragilita, zvýšená elasticita kůže a hypermobilita 

kloubů. U některých forem EDS jsou přítomny změny na zubech typu dysplastického 

dentinu a obliterovaných dřeňových dutin, příp. různě vyjádřenými projevy DGI-II. 

EDS je vyvolán mutacemi v genech pro kolagen I., III. a V. typu, genu pro tenascin-X 

a dva enzymy modifikující kolagen (lysylhydroxylázu a prokolagen N-peptidázu).
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Goldblattův syndrom je typem spondylometafyzeální dysplazie s uvolněnými klouby a 

DGI. Dočasné zuby mají typické známky DGI, stálé zuby však vypadají normálně. 

Mutace byly nalezeny v genu pro COL2A1 (12q13).

Schimkova imuno-oseální dysplazie (SIOD) je AR onemocněním charakterizovaným 

kombinací spondyloepifyzeální dysplazie, progresivním renálním onemocněním a 

lymfopenií s defektem buněčné imunity. Z orálních symptomů jsou typické projevy 

DGI (žluto-hnědé zbarvení zubů, cibulovitý tvar korunek a malé nebo zcela 

obliterované dřeňové dutiny). U této choroby byly nalezeny mutace v genu pro 

SMARCAL1, který kóduje protein remodelující chromatin.

2) Dentinogenesis imperfecta – typ II (DGI-II)

      DGI-II je jednou z nejčastějších dominantně dědičných chorob postihujících přibližně 

jednu osobu z 8 000. Vazebnými studiemi byl tento typ DGI spojen s oblastí na 

chromozomu 4q21, která obsahuje rodinu SIBLINGs (small integrin-binding ligand N-

linked glycoproteins) – hlavních kandidátních genů pro tuto nemoc. Jde o rodinu 5 SCPP 

genů (secretory calcium-binding phosphoprotein) účastnících se tvorby kostní tkáně a 

dentinu: dentinový sialoprotein (DSPP), dentinový matrix protein 1 (DMP1), integrin-

vázající sialoprotein (IBSP), matrixový extracelulární fosfoglykoprotein (MEPE) a 

osteopontin neboli secernovaný fosfoprotein 1 (OPN, SPP1). 

Obr. SIBLING geny na chromozomu 4

           (Kim et al., 2007)
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Zdá se, že zejména mutace v genu pro DSPP mohou vyvolávat DGI-II (podobně jako 

DGI-III či DD-II). 

       Kim et al., 2007

U pacientů s mutacemi v genu pro DSPP nenalézáme změny kostí, i přes to, že DSPP je 

exprimován jak v dentinu, tak i v kostní tkáni. Možným vysvětlením může být nižší 

exprese DSPP v kostech, tkáňově specifické rozdíly v proteolytickém štěpení a 

molekulární redundance (vytvářející prostor pro jiné molekuly extracelulární matrix 

v kostech mající stejné či podobné funkce jako DSPP). 

DGI-II je označována také jako „opaleskující“ dentin. Symptomy na zubech jsou podobné 

jako u předchozího typu (žluté až hnědé zbarvení, obliterace dřeňové dutiny, rychlá 

abraze), postižení obou denticí je stejné.

Kim et al., 2007
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3) Dentinogenesis imperfecta – typ III (DGI-III)

     U tohoto typu DGI jsou hlavními projevy otevření dřeňové dutiny u velkého počtu 

zubů v důsledku rychlé abraze a „skořápkovité“ zuby. Vyskytuje se pouze 

v Marylandu v USA (tzv. Brandywine isolate – jde o izolovanou populaci bělochů, 

černochů a indiánů). I přes jisté rozdíly ve fenotypových projevech se objevují nálezy 

mutací v genu pro DSPP stejných u pacientů s DGI-II a DGI-III. Také myši 

s defektem tohoto genu (Dspp-/-) vykazují závažné poruchy tvorby dentinu, podobné 

těm u pacientů s DGI-III.

4) Dysplazie dentinu – typ I (DD-I)

     DD-I je vzácné onemocnění neznámé etiologie, které postihuje přibližně jednoho 

pacienta ze  100 000. Jde o dědičný defekt tvorby dentinu, u něhož je korunka zubů 

normálního tvaru i zabarvení, ale radiologicky zjišťujeme abnormální kořenový 

dentin, kořeny jsou zkrácené a obliterované (onemocnění je známo také jako rootless 

tooth). Obvyklým nálezem jsou početná periapikální projasnění u nekariézních zubů.

U tohoto typu dysplazie dentinu není znám příčinný gen.

5) Dysplazie dentinu – typ II (DD-II)

                 Dočasné zuby mají vzhled zubů jako u DGI-II. Stálé zuby jsou normálního tvaru, 

struktury a zbarvení; na rtg snímcích nalézáme ve dřeňové dutině mnohočetné 

dentikly, avšak bez periapikálních projasnění. U některých pacientů mohou být 

přítomny rysy typické pro DGI-II (cibulovitý tvar, mírné diskolorace a obliterace 

dřeňové dutiny). 
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       Kim et al., 2007

V rodinách s DD-II byla u pacientů nalezena mutace v genu pro DSPP, která redukuje (pod 

50%) množství secernovaného DSPP do tvořící se dentinové matrix. Některé nálezy 

poukazují na podobnost DD-II a DGI-II fenotypů, které snad mohou být jen různým stupněm 

vyjádření téhož onemocnění.

Abnormality dentinu mohou být přítomné také u řady systémových onemocnění spojených 

s defekty absorpce a cirkulujících hladin vápníku a fosfátů (např. vitamin D-rezistentní 

křivice, hypoparatyreoidismus, pseudohypoparathyreoidismus).

Zubní kaz

Podle současných názorů vzniká zubní kaz komplexní interakcí mezi třemi základními 

faktory: vnímavostí zubní tkáně, složením ústní mikroflóry a stravou. Za čtvrtý faktor lze 

považovat čas, protože kariézní proces není klinicky manifestní okamžitě. Vztahy mezi těmito 

faktory můžeme vyjádřit jednoduchou rovnicí: mikroorganizmy plaku + sacharóza = kyseliny 

+ vnímavý povrch zubu = zubní kaz. Kromě výše uvedených čtyř základních faktorů se 

v poslední době uvažuje o dalších vlivech, mezi které patří např. individuální rezistence 

organizmu vůči kazu (ovlivňovaná např. množstvím a složením sliny). Dědičnost se uplatňuje 

jednak přímo tím, že se dědí více nebo méně odolná tkáň (kvalita skloviny), jednak nepřímo 

tím, že je hereditárně určeno postavení zubů, případně tvar zubních korunek (uspořádání zubů 

s mezerami nebo bez nich, hloubka fisur na okluzních plochách premolárů a molárů).

     Mezi dosud zkoumanými „kandidátními“ geny pro náchylnost k zubnímu kazu byly geny 

pro amelogenin (AMELX), ameloblastin (AMBN), tuftelin (TUFT 1), enamelin (ENAM), 
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s tuftelinem-interagující protein (TFIP 11) a kalikrein 4 (KLK 4) (Slayton et al. 2005). Nebyla 

prokázána asociace žádného z výše uvedených genů (příp. jejich alelických variant) se 

zvýšenou náchylností k zubnímu kazu. Potenciálně zajímavým nálezem je signifikantní 

asociace tuftelinu v interakci s vysokými hladinami S. mutans se zvýšeným rizikem vzniku 

zubního kazu. Vzhledem ke komplexní, multifaktoriální povaze onemocnění zubním kazem 

lze předpokládat, že náchylnost nebo naopak odolnost ke vzniku kazů bude výsledkem 

složitých interakcí mezi genetickými a environmentálními faktory. Tyto interakce nejsou 

v současné době ani zčásti prozkoumány.

Onemocnění parodontu

Nemoci parodontu jsou velmi časté a spolu se zubním kazem jsou hlavní příčinou ztráty 

zubů. Při vzniku zánětlivých onemocnění parodontu spolupůsobí celá řada různých dějů a 

endogenních a exogenních faktorů. Podstatným článkem v řetězci příčin zánětů 

parodontálních tkání je mikrobiální povlak hromadící se na povrchu zubů. Parodontální 

patogeny jsou naprostou většinou anaerobní bakterie, které se mohou v malých množstvích 

vyskytovat i u klinicky zdravého parodontu. Jejich patogenita, respektive virulence, koreluje 

mimo jiné s jejich množstvím, biochemicko-fyzikálními podmínkami v prostředí sulku nebo 

parodontálního chobotu a individuální reaktivitou hostitele. Ačkoliv  přítomnost bakterií 

plaku se zdá být nezbytným faktorem pro spuštění zánětlivé a imunitní odpovědi organizmu, 

nejsou faktorem dostačujícím a množství plaku nemusí korelovat se závažností onemocnění, 

což je vysvětlováno individuální náchylností jedince k onemocnění. Velké množství 

vědeckých článků podporuje nezanedbatelnou úlohu genů v determinaci imunitní odpovědi a 

v důsledku toho i v progresi choroby. Přesněji lze říci, že různé alelické varianty mohou vést 

k rozdílům ve struktuře tkání (přirozená imunita), protilátkové odpovědi (získaná imunita) a 

zánětlivých mediátorech (nespecifický zánět). Varianty v genech tak mohou působit jako 

protektivní či rizikové faktory onemocnění. Převážná část parodontitid (s výjimkou 

monogenně dědičných „syndromologických“ forem) je v současnosti považována za 

komplexní onemocnění, jehož fenotyp je určován jak vlivy genetickými, tak také faktory 

zevního prostředí, které se mohou vzájemně synergeticky ovlivňovat.
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Dědičnost agresivní parodontitidy

     Agresivní parodontitida (AgP) je specifickým  typem parodontitidy s agresivním průběhem 

spojeným s rychlou ztrátou závěsného aparátu a destrukce alveolární kosti. Rozděluje se na 

několik forem: prepubertální, juvenilní, rychle progredující parodontitidu a časně se 

rozvíjející parodontitidu. Segreguje se v určitých rodinách, což naznačuje možnou úlohu 

genetických faktorů  v etiopatogeneze tohoto onemocnění. Kromě nich se samozřejmě může 

uplatňovat řada zevních vlivů a sociálních faktorů (výživa, socioekonomický status, lékařská 

péče apod.) sdílených postiženými rodinami. K hodnocení vlivu dědičných faktorů u této 

formy parodontitidy jsou často používány vazebné studie, které měří tzv. lod skóre 

(logaritmus odds = poměru šancí). Mezi lokusy, které by mohly hrát roli při rozvoji AgP, je 

řazena oblast chromozomu 4 (LOD score = 3.0) a 1q25 (LOD score = 3.48). 

Dědičnost chronické parodontitidy

Chronická parodontitida (CP), dříve označovaná jako parodontitida dospělých (adult 

periodontitis) je jednou z nejčastějších forem onemocnění parodontu. Je charakterizována 

pomalou progresí destrukce závěsného aparátu i alveolární kosti. Předpokládá se, že také 

v patogenezi této formy parodontitidy hrají podstatnou úlohu genetické faktory, i když  oproti 

AgP je složitější způsob přenosu v rodinách. Michalowitz et al. (1991) provedl analýzu 110 

párů dvojčat mezi 16-70 lety a zjistil, že všechny analyzované parametry (jako byla hloubka 

chobotů, velikost ztráty úponu apod.) kolísají méně u monozygotních oproti dizygotním 

dvojčatům. Dědičnost chronické parodontitidy se odhaduje přibližně na 50% (u agresivní 

formy se heritabilita odhaduje na cca 70%).

Genové polymorfizmy u onemocnění parodontu

Nejčastěji jsou zkoumány polymorfizmy hrající úlohu v regulaci imunitní odpovědi nebo 

metabolizmu parodontálních tkání. Můžeme je rozdělit na několik skupin genů – geny pro:

1) cytokiny a jejich receptory

2) antigeny HLA komplexu

3) imunitní receptory

4) proteázy

5) strukturální molekuly

6) jiné 



35

      Takashiba et al. 2006

Cytokiny:

1) Interleukin-1 (IL-1)

Polymorfizmy v genech pro interleukin-1 jsou pravděpodobně nejčastěji analyzovanými 

variantami u onemocnění parodontu. IL-1 je důležitým prozánětlivým cytokinem 

uvolňovaným řadou buněk, jehož gen je lokalizován na chromozomu 2q13-21. Kornman 

et al. už v roce 1997 popsal genotyp asociovaný s chronickou parodontitidou - tzv. PSG 

(periodontitis susceptible genotype), tvořený alenami T variant dvou polymorfních lokusů 

– IL-1α (-889C/T) a IL-1β (+3953C/T). Dosud byla publikována řada pozitivních asociací 

IL-1 polymorfizmů se vznikem či progresí parodontitidy. , ale také velké množství nálezů 

negativních nebo pozitivních pouze za určitých podmínek (např. v interakci s kouřením). 

To je v souladu s koncepcí multifaktoriálně podmíněných nemocí, u nichž se na 

etiopatogenezi podílejí interakce genetických faktorů s vlivy zevního prostředí. Velké 

rozdíly v alelických frekvencích mezi jednotlivými populacemi (obr.) také přispívají 

k nekonzistentnosti nálezů asociace alel IL-1 genu s parodontititou.
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2) Tumor nekrotizující faktor α (TNF-α)

TNF-α je dalším důležitým prozánětlivým cytokinem široce studovaným ve vztahu 

k onemocnění parodontu. Nejčastěji byly studovány 2 polymorfizmy v promotorové 

oblasti genu pro TNF-α, v pozicích -308 (G/A) a -238 (G/A), které mohou ovlivňovat 

expresi a zvyšovat hladiny TNF-α. Výsledky genetických studií jsou opět rozporuplné, 

obecně lze říci, že spíše negativní.  

3) Jiné cytokiny

Mezi dalšími geny pro cytokiny byla pozornost věnována zejména IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, 

dále transformujícímu růstovému faktoru β (TGF-β). 

HLA komplex:

Antigeny HLA komplexu (na chromozomu 6p21.3) jsou důležité při rozpoznávání 

antigenů a hrají tak důležitou úlohu v imunitní odpovědi. Řada prací studovala asociace

mezi jednotlivými antigeny HLA II. třídy a různými formami parodontitidy. Obtížnost 

porovnání jednotlivých nálezů mezi sebou je dána zejména rozdíly ve frekvencích 

jednotlivých alel HLA a malými počty osob zařazených do studií. 

Imunitní receptory:

1) Fc receptory

Nejčastěji analyzovanými geny z této skupiny jsou geny pro receptory leukocytů pro 

konstantní část (Fc) imunoglobulinů G (IgG) (FcγRs), které představují spojení mezi 

buněčnou a humorální částí imunitního systému, nezbytného pro obranu hostitele proti 
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bakteriím. Tyto receptory  exprimuje řada buněk, jako jsou např. T lymfocyty, makrofágy, 

NK buňky, monocyty, žírné buňky apod. Interakce mezi FcγRs a IgG spouští řadu dějů 

zahrnujících fagocytózu, endocytózu, na protilátkách závislou buněčnou odpověď, 

uvolnění zánětlivých mediátorů apod. Rodinu FcγRs tvoří 3 hlavní třídy a zahrnuje osm 

genů (CD64: FcγRIA, IB a IC; CD32: FcγRIIA, IIB a IIC; CD16: FcγRIIA a IIIB), které 

leží na dlouhém raménku 1. chromozomu (1q21 a  1q23-24). Funkční bi-alelické 

polymorfizmy byly nalezeny v genech pro FcγRIIA, FcγRIIIA a FcγRIIIB, které ovlivňují 

afinitu receptoru pro IgG. Asociace mezi FcR polymorfizmy a parodontitidou byla 

zkoumána v řadě populací (Tab.4)

     Yoshie et. al., 2007                                                

Pro polymorfizmus FcγRIIIB genu asociovaný s agresivní parodontitidou byl navržen 

pravděpodobný mechanizmus účinku. FcγRIIIB je receptorem specifickým pro neutrolily, 

který hraje podstatnou úlohu v regulaci fagocytózy a následné destrukce parodontálních 

patogenů opsonizovaných IgG. Méně účinné odstraňování parodontálních patogenů 

z gingiválního sulku má za následek vzrůst jejich počtu a tím zvýšené riziko rozvoje 

agresivní formy parodontitidy (Fig. – horní část).

Jiné polymorfizmy v genech pro FcγRIIA a FcγRIIIB jsou považovány za rizikový faktor 

chronické parodontitidy. FcγRIIA je exprimován monocyty a makrofágy, FcγRIIIa 

exprimují lymfocyty. Jejich vzájemná vazba vede k produkci prozánětlivých cytokinů, 

jako je IL-1 a TNF-α. Vysoce afinitní varianty genů těchto receptorů vedou k vyšším 

hladinám uvedených cytokinů a tím zvyšují riziko chronické parodontitidy (Fig. – spodní 

část).
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Fig. Hypotetická úloha FcR genotypů při ovlivnění vnímavosti k parodontitidě

Yoshie et al., 2007

2) CD14 receptory

CD14 molekula je receptorem sloužícím k rozpoznávání lipopolysacharidů G- bakterií. 

Gen pro CD14 receptor je umístěn na chromozomu 5q21-23 a obsahuje řadu 

polymorfizmů, z nichž některé (promotorové) polymorfizmy ovlivňují transkripční 

aktivitu a byly asociovány s rozvojem parodontitidy či její závažností v různých 

populacích.

Proteázy a strukturální molekuly:

1) Matrix metaloproteinázy (MMPs)

MMPs jsou jednou z nejdůležitějších  skupin enzymů hrajících úlohu při destrukci a 

remodelaci tkání parodontu. Dosud je však publikováno jen velmi málo prací zabývajících 

se úlohou polymorfizmů v genech pro MMPs u parodontitidy. Proto je v současné době 

jen velmi těžké říct, zda variabilita těchto genů se podstatně podílí na vnímavosti 

k onemocnění parodontu.
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2) Katepsin C

Katepsin C je lysosomální proteáza, která se zdá být důležitým faktorem při rozvoji 

některých forem parodontitidy – např. u Papillon-Lefèvrova syndromu (PLS). PLS je 

vzácným AR onemocněním, které se projevuje časně se rozvíjející závažnou 

parodontitidou a kožními změnami typu palmoplantární hyperkeratózy. Podstatná část 

pacientů má také příznaky snížené imunity. Mutace v genu pro katepsin C (11q14) u 

pacientů s PLS vedou obvykle ke snížení nebo úplné ztrátě funkce. Dosud bylo nalezeno 

více než 40 typů těchto změn, které jsou různě zastoupeny u různých populací.

Genetická analýza pro diagnostiku parodontitid

Různá stádia progrese parodontitidy mohou být ovlivňovány geny a mohou predisponovat 

jedince nejenom ke vzniku onemocnění, ale také k reakci na léčbu. 

                                                                                                      Takashiba et al., 2006

Kandidátní geny mohou být zahrnuty v regulaci obrany hostitele vůči mikrobiální infekci, 

regulaci zánětu a imunitních reakcí či při regulaci obnovy tkání. Ovšem vrozená 

predispozice je modulována faktory zevního prostředí. U komplexních chorob, kterými 

jsou běžné typy parodontitidy by proto genetická analýza měla být kombinována 

s analýzou spolupůsobení zevních faktorů (obr. 4)
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Sumárně je vznik parodontitidy a její rozvoj zobrazen na následujícím schématu (obr. 

níže):

A) Náchylnost k parodontitidě může být ovlivněna genovými polymorfizmy (tečkovaná 

čára) aniž by to (při slabé náchylnosti) nutně muselo vést ke klinické manifestaci 

choroby. Pokud spolupůsobí zevní faktory (plné čáry u faktorů A-D) může dojít 

k projevům onemocnění. Rozvoj choroby již nadále nemusí být významně ovlivňován 

příslušnými alelami polymorfních genů.

B) Zvýšená predispozice k onemocnění parodontu (strmější tečkovaná čára) vede k tomu, 

že následné ataky vnějších faktorů mohou vést k relativně rychle ke klinickým 

projevům. Důsledkem toho bývá také vyšší rychlost progrese a menší efektivita 

terapie.  
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Další strategie analýz genetických polymorfizmů u onemocnění parodontu (stejně jako i u 

dalších komplexních chorob) by měla vzít v úvahu několik faktorů: především je 

zapotřebí používat ke studiu relativně velké soubory, dále pak provést podrobnou 

fenotypizaci pacientů i kontrol a v neposlední řadě aplikovat komplexnější statistické 

metody k analýze interakčních vztahů mezi geny a faktory zevního prostředí. 

Ortodontické anomálie

Dědičnost se uplatňuje také při vzniku řady ortodontických anomálií. Důkazy o vlivu 

dědičnosti na tyto poruchy jsou zejména rodinný výskyt určitých nepravidelností chrupu 

(jako příklad může posloužit typická mandibulární progenie Habsburků zachycená 

v průběhu staletí po mnoho generací) a studie na dvojčatech (porovnání výskytu 

jednotlivých anomálií mezi monozygotními a dizygotními dvojčaty). 

     I přes očekávání, že se dědičné anomálie budou projevovat ponejvíce už v dočasné 

dentici, můžeme nalézt řadu zděděných nepravidelností chrupu manifestujících se až 

v období puberty ve stálém chrupu. V rámci variability při vývoji orofaciálního systému 

lze říci, že dědičnost determinuje velikost a tvar čelistí, dobu a způsob růstu čelistí, 

velikost, tvar a počet zubů včetně polohy zárodků zubů a dobu jejich erupce. Jednotlivé 
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znaky mohou být na sobě nezávislé, takže dítě může zdědit např. malé čelisti a velké zuby 

apod.

     Z konkrétních ortodontických anomálií jsou dědičné: mandibulární  progenie, určité 

typy distookluze (čistá distookluze či distookluze s protruzí horních řezáků), převislý 

skus, rozštěpy rtu, čelisti a patra, anomálie počtu (hyperodoncie nebo hypodoncie), tvaru i 

postavení (diastema, rotace) zubů a retence špičáků.

     Předpokládá se, že typem dědičnosti u ortodontických anomálií je dědičnost polygenní 

s prahovou hodnotou, tedy, že k fenotypovému projevu nepravidelností chrupu dochází 

vlivem efektů většího počtu tzv. genů malého účinku. Nezanedbatelnou roli hrají také 

jejich interakce s faktory vnějšího prostředí (multifaktoriální dědičnost). 

     Mezi „negenetické“ faktory vzniku ortodontických anomálií můžeme tedy zařadit jak 

vlivy působící během intrauterinního vývoje (teratogeny, celková onemocnění matky –

např. metabolické poruchy, syfilis), tak také řadu faktorů zevního prostředí (porodní 

trauma, způsob výživy, zlozvyky, složení a konzistenci stravy, předčasné ztráty dočasných 

i stálých zubů, úrazy a hormonální vlivy).


