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Co to je
Karyomapping?
Karyomapping je moderní technologie genetické
analýzy embrya, díky které je možné zabránit přenosu genetické zátěže na další generaci. To platí
jak pro páry, kde jsou oba partneři přenašeči
daného onemocnění, tak i u osob, jež samy trpí
nějakým dědičným onemocněním.
Tato metoda pracuje na principu výběru embryí bez mutace
a jejich následném zavedení do dělohy matky – tzv. preimplantační genetická diagnostika (PGD), nebo též preimplantační genetické testování (PGT). Využití metody PGD
vylučuje situaci, že plod bude postižen sledovanou mutací,
a tím pádem odpadá nutnost uvažovat o případném umělém
přerušení těhotenství.

Karyomapping je pro Vás vhodný pokud…
• jste přenašečem nebo přenašečkou

• se Vám narodilo dítě se vzácným

mutace v některém z genů.

dědičným onemocněním.

• existuje historie dané nemoci ve Vaší
rodině.

Proč je nutné při Karyomappingu
podstoupit umělé oplodnění?
Umělé oplodnění (IVF) je pro prove-

embryí pak může být otestováno. Pouze

dení PGD naprosto nezbytné. Umožňuje

embrya, která nenesou genetickou zátěž,

totiž získání většího množství vajíček

mohou být transferována do dělohy

z vaječníků ženy, a tedy následně

matky. Tím je zajištěno, že riziko narození

i většího množství embryí, která se vyví-

potomka postiženého dědičnou nemocí

její mimo tělo matky. Každé z těchto

je prakticky vyloučeno.

Jak Karyomapping funguje?
Nejprve je nutné získat vzorek krve

onemocnění). Ve většině případů je tím-

budoucího

jednoho

to příbuzným postižené dítě daného

blízkého příbuzného, o kterém víme, zda

páru nebo postižený rodič jednoho

onemocněním

naopak

z partnerů. Vzorek krve tohoto příbuzného

sledovanému

se označuje, jako tzv. „referenční vzorek“.
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Následně se vyšetří všechna embrya

možné provést Karyomapping bez ref-

tak, aby bylo možné spolehlivě vyloučit

erenčního vzorku.

ta, která obsahují mutovaný gen.

Metodou Karyomapping se vyšetří DNA

Pokud DNA profil spojený s mutovaným

matky, otce i referenčního vzorku na

genem přítomný není, dá se říci, že

zhruba 300 tisících různých místech. Tím

embrya zdědila normální kopie genu bez

se spolehlivě stanoví tzv. „DNA profil“

mutace a měla by být z pohledu daného

související s mutovaným genem.

onemocnění zdravá. Taková embrya jsou

V

některých

případech

je

vhodná pro transfer do dělohy matky.

Jak se Karyomapping liší od ostatních metod
používaných při PGT dědičných onemocnění (PGT-M)?
KARYOMAPPING JE:
• mimořádně rychlý, pohodlný, spoleh-

všechna dědičná nádorová onemocnění,

livý, dostupný a úspěšný.

jako jsou například mutace v BRCA1

• založený na vysoké přesnosti a spolehli-

a BRCA2 genech.

vosti vyšetření – je prakticky stoprocentní.

• v současnosti jediná metoda, která při

• technika,

můžeme

PGT translokací a jiných strukturních změn

provádět PGT-M pro nejrůznější mutace

(PGT-SR) dokáže u zdravých embryí rozlišit,

ve všech genech člověka, a to navíc bez

zda jsou zcela zdravá, anebo zdědila balan-

čekání a v časovém rozvrhu běžného IVF

covanou formu translokace či jiné změny -

cyklu.

stejnou jako má jeden z jeho rodičů.

• metoda, která je vhodná nejen pro

• metoda, která v rámci jednoho vyšetření pro-

všechny monogenní choroby, ale také pro

vede i testování aneuploidií všech chromozomů

pomocí

které

(PGT-A). K transferu jsou tedy vybrána jen euploidní embrya se správným počtem chromozomů.
Karyomapping je tedy metodou, která umožňuje
provést u vzorku embrya najednou všechny typy
preimplantačního genetického testování (PGT-M,
PGT-SR a PGT-A).

PGD s využitím metody Karyomapping můžete
podstoupit na klinice REPROMEDA v Brně.
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