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ANOTACE 

Práce se zabývá problematikou syndromu fragilního chromosomu X, jeho historií, výskytem 

v moderní populaci a mutací, se zvláštním zaměřením na jeho klinickou a cytologickou 

diagnostiku. Dále se také zabývá jeho možnou léčbou.  
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TITLE 

Fragile syndrome X chromosome: clinical and molecular genetic diagnosis 

ANNOTATION 

The work deals with the issue of a fragile chromosome X syndrome, its history, occurrence in 

modern population and mutation, with a special focus on its clinical and cytological 

diagnostics. It also deals with its possible treatment. 
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Úvod 

Předložená bakalářská práce řeší komplexně téma syndromu fragilního X chromosomu 

(FXS), který je velmi častou příčinou dědičného intelektuálního postižení s variabilní 

populační prevalencí odhadovanou přibližně na 1:4000 až 1:5000 a je charakterizován 

fenotypickými obličejovými rysy a makroorchidismem. FXS byl poprvé popsán Lubsem 

v roce 1969, ovšem jako první si X vázaného dominantně dědičného vzoru s fenotypovými 

rysy všimli Mertin a Bellová již v roce 1949, později roku 1991 byl Verkerkovou 

identifikován sekvenací gen FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1) pomocí 4 kosmidových 

kontigů YAC DNA. 

Úvodní oddíl práce prezentuje etiopatogenezi syndromu, která je důležitá k pochopení 

fenotypického vyjádření, ale především k diagnotice samotného onemocnění. Další část 

bakalářské práce se zaobírá etiopatogenezí syndromů asociovaných se syndromem fragilního 

X, tedy předčasné ovariální selhání asociované s FXS (FXPOI – Fragile X-associated Primary 

Ovarian Insufficiency) definované zástavou menstruace před 40 rokem věku. Druhý stav je 

syndrom tremoru/ataxie asociovaného se syndromem fragilního – X (FXTAS – Fragile X – 

associated Tremor/Ataxia Syndrome), který bývá diagnostikován u starších mužů přenašečů, 

méně často pak u žen přenašeček premutované alely. 

Velkou část bakalářské práce zaujímá diagnostika FXS a syndromů asociovaných 

s fragilním X (FXPOI a FXTAS) a to v podobě klinické diagnostiky, opírající se o 

fenotypovou expresi onemocnění, ale i laboratorní diagnostiku cytogenetickou, především 

molekulárně genetickou.  

Závěr práce je věnován problematice a posledním trendům v možnostech léčby 

onemocnění FXS, FXPOI a FXTAS. 
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1 SYNDROM FRAGILNÍHO X 

Syndrom fragilního X chromosomu (FXS, OMIM 300624) je vzácné genetické 

onemocnění charakterizováno mírným až středně těžkým intelektuálním deficitem, které 

může být asociováno s poruchami chování a určitými fenotypickými rysy.  Tento syndrom byl 

poprvé popsán J. P. Martinem a J. Bellovou (1943), a proto bývá ve starší literatuře 

označován jako syndrom Martin-Bellové. Syndrom fragilního X je nyní považován za 

nejčastější dědičnou formou středně těžké mentální retardace a je na druhém místě za 

Downovým syndromem v příčinách mentální retardace u mužů. Ve srovnání s Downovým 

syndromem, který ve většině případů není geneticky dědičný, je FXS vždy spojen 

s gonosomální dědičností, ať již jako plně rozvinuté postižení nebo přenašečství.   Postižený 

jedinec má klasický fenotyp charakterizovaný úzkým a protáhlým obličejem, velkýma ušima, 

prominující čelistí a makroorchidismem, který je patrný v období puberty (viz Obrázek 1 a, b), 

(Hagerman, 2012). 

Obrázek 1A: Mladý chlapec se syndromem fragilního X  

(Upraveno a převzato z: Lozano, 2016) 
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Obrázek 1B: Dospělý pacient se syndromem fragilního X s typickými dysmorfickými rysy. (Převzato z: Félix, 

1998) 

Fragilní syndrom X je způsoben abnormálním počtem opakujících se trinukleotidových 

CGG (Cytosin, Guanin, Guanin) repetic lokalizovaných v 5’UTR (Untranslated Region; -5‘ – 

nepřekládaná oblast) genu FMR1 na dlouhých ramenech gonosomu X (Xq27.3). Tato oblast 

v genomu je náchylná k vytváření mezer a zlomů (tzv. fragilitě) na metafázích chromosomech 

a je velmi dobře pozorovatelná jako zúžená místa chromosomů (viz Obrázek 2), která 

pravděpodobně obsahují nedostatečně kondenzované úseky chromatinu nebo dokonce ssDNA 

(Sutheland, 1984). Jedná se o dynamickou mutaci s rozšířením CGG repetic v každé generaci, 

přecházející od premutačního množství 55 repetic, až po plnou mutaci 200 repetic, která 

přechází z ženy na její potomky (Bagni, 2012). 

Obrázek 2: Parciální karyotyp ukazující fragilní místo na chromosomu X  

(Giemsovo barvení) (Převzato z: Warren, 1994) 
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Pacienti postižení FXS mají více než 200 repetic trinukleotidů CGG. Na druhé straně, 

nosiči premutace (55 až 200 repetic), kteří nejsou postiženi klasickými příznaky FXS, mohou 

mít další zdravotní, psychické a neurologické problémy.  

1.1 Prevalence 

Aktuální světová prevalence, založena na molekulárních testech, je 1:5000 u mužů 

(Hall, 2012) a 1:4000 až 1:6000 u žen. (Coffee, 2009; Hirst, 1993).  

Příkladem rozdílné prevalence FXS vázané na různou demografickou lokalizaci, může 

být případ v Ricaurte, čtvrť obce Bolívar, která se nachází na severu provincie Valle del 

Cauca (Kolumbie), kde byl zjištěn vysoký počet mentálních retardací, konkrétně 39 

intelektuálně postižených z 1124 obyvatel (Gardeazabal, 1986). V této studii byl u 19 

pacientů diagnostikován FXS pomocí klasické konvenční cytogenetické analýzy (karyotyp), 

kultivace probíhala v médiu s deficiencí folátu; u dalších 16 pacientů byla provedena klinická 

diagnóza (u těchto pacientů nebyl karyotyp proveden). V tomto případě byly nalezeny tři 

rodiny s vysokou pravděpodobností společných předků, vzhledem ke vzorcům stěhování a 

charakteristice založení města. Během roku 1999 byla prevalence FXS v Ricaurte stanovena 

na hodnotu 1:38 pro muže a 1:100 pro ženy, čímž byla překročena hodnota uváděná 

v literatuře skoro 100krát (Sandarriaga, 2014). 

V posledních deseti letech bylo popsáno několik léčebných stavů a syndromů 

spojených s přenašeči premutace včetně deprese, úzkosti, migrény, hypertenze, spánkové 

apnoe, imunitními chorobami, hypotyreózy, fibromyalgie, FXTAS a FXPOI (Hagerman, 

2013). Prevalence premutace v běžné populaci je 1:130 až 200 u žen a 1:250 až 450 u mužů 

(Fernandez – Carvajal, 2009; Tassone, 2012). Syndrom tremoru/ataxie se objevuje přibližně u 

40 % mužů a 16 % u žen s premutací, přičemž FXPOI se vyskytuje u přibližně 16 % až 20 % 

žen s premutací (Hagerman, 2002; Hagerman, 2013). 

1.2  Etiopatogeneze 

Syndrom fragilního X je způsoben změnou v genu FMR1 lokalizovaném 

v chromosomovém regionu Xq27.3. Tento gen obsahuje CGG repetici v 5‘ UTR. V závislosti 

na počtu opakování jsou definovány 3 hlavní typy alel s různými klinickými projevy a alelou, 

která se označuje jako takzvaná „šedá zóna“ (Bagni, 2012).  
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Normální alely s počtem opakování CGG repetice do 44 repetic, premutované alely 

(PM – Premutation; premutace) mají mezi 55 a 200 repeticemi a úplná mutace plné alely (FM 

– Full mutation; úplná mutace) má více než 200 repetic. Další již výše zmiňovanou alelou, 

které se nacházejí v tzv. „šedé zóně“ často bývají označeny jako „střední alely“ a nabývají 

hodnot mezi 45 a 54 CGG repeticemi a je akceptována jako prekurzor pro PM alely.  

Umlčení FMR1 genu je výsledkem série komplexních epigenetických modifikací, 

které následují expanzi trinukleotidových repetic. Alely, které jsou plně mutované procházejí 

methylačním procesem na tzv. CpG ostrůvcích v promotorové oblasti genu a v CGG 

repeticích (Pieretti, 1991; Naumann, 2009). U mužů s plně mutovanou alelou je každý cytosin 

na ostrůvku CpG methylován, naopak u zdravých jedinců k methylaci nedochází (Stöger, 

1997). V publikacích se cituje tzv. hraniční sekvence genu FMR1, která je umístěna 650 až 

800 nukleotidů před opakovanou oblastí a která podléhá methylaci. Tato hraniční sekvence, 

vlivem interakce chromatinu, limituje hypermethylaci oblasti genomu a chrání promotor genu 

FMR1 před možnou methylací (Pieretti, 1991; Naumann, 2009; Malter, 1997). 

U jedinců s FXS je methylovaná hraniční sekvence ztracena, v důsledku expanze 

methylace, až k promotoru genu FMR1. Toto zjištění naznačuje, že změny v sekvenci 

nukleotidů a v konformační struktuře chromatinu hraničních sekvencí jsou způsobeny 

epigenetickými změnami, které indukují tlumení FMR1 genu, což nakonec zabrání produkci 

proteinu FMRP (Sutcliffe, 1992), jak je zobrazeno na Obrázku 3. 

Obrázek 3: Schéma alel a jejich CGG repetic; Jedná se o schematické znázornění normálních, premutačních a 

mutovaných alel FMR1 genu a jejich efekt na průběh transkripce a translace. Methylace během extenzivního 

množení CGG repetic, v oblasti 5'-UTR části FMR1 genu, je znázorněna jako zámek (Převzato a upraveno 

Oostra, 2009) 
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FXS je obvykle způsoben methylací a umlčením genu, který je asociován s plnou 

mutací, ačkoli i delece kódující oblasti genu může vést k absenci FMRP. Kromě výše 

zmíněného se mohou vyskytovat bodové mutace nebo posuny čtecího rámce, které mohou 

vést k funkčnímu deficitu proteinu FMRP. Nicméně tyto genomové změny představují méně 

než 1 % všech popsaných případů FXS (Kniffin, 2006). 

  Klinické postižení u pacientů s premutací je způsobeno odlišným, ne zcela 

objasněným mechanismem, než který je patrný u onemocnění FXS. Manželé Hagermanovi ve 

své práci (Hagerman, 2013) citují publikace, které vysvětlují patogenezi premutačních 

onemocnění a syndromu FXTAS. V jejich práci je popsaná akumulace a spouštění procesu 

sekvestrace jednoho či více RNA vázajících proteinů na expandované alele CGG repetic 

v 5´UTR mRNA FMR1 genu. Jedná se o analogii proteinové sekvestrace, která je známa pro 

onemocnění myotonické, přičemž RNA “toxicita“ u FXTAS je dána sekvestrací jednoho či 

více RNA vázaných proteinů (např. hnRNP A2/B1, Pur ɑ, Sam68 a DGCR8), tím dochází 

k redukci kapacity a omezení jejich normální funkce, viz obr. č. 4. Toxicita RNA způsobuje u 

neuronů v in vitro kulturách dřívější odumření, což vede ke zvýšení hladiny FMR1 mRNA 

vedoucí k toxicitě RNA. To může být vysvětlením, proč přenašeči permutace, jsou ohrožení 

onemocněním FXTAS a FXPOI i v pozdějším věku (Hagerman, 2013). 

Obrázek 4 - Schéma vzniku CGG repetic (převzato a upraveno, Hagerman, 2013) 

Protein kódovaný genem FMR1 se podílí na regulaci stability RNA, subcelulárního 

transportu a translaci neurálních mRNA, které kódují proteiny podílející se na vývoji synapsí, 

neurální plasticitě a vývoji mozku (Darnell JC, 2011; Brown, 2001; Chen, 2003). Různé 

studie prokázaly, že v nepřítomnosti tohoto proteinu je porušeno široké spektrum neurální 
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mRNA, což zvyšuje syntézu neurálních proteinů a vede k dysmorfogenesi dendritických trnů 

a excitační/inhibiční nerovnováze (Glutamáty / GABA), tento fenomén je přítomen při 

onemocnění FXS (Bear, 2004; Gatto, 2010). Změněná morfologie dendritických trnů hraje 

klíčovou roli v klinických projevech syndromu, vlivem slabých synaptických spojů dochází k 

intelektuálním deficitům a poruchám chování. Neurotransmiterní systémy jsou narušeny 

v důsledku nedostatku FMRP, čímž dochází ke zvýšené proteinové produkci v hipokampu a 

napříč mozkem (Bagni, 2012). 

1.3  Dynamika mutace 

Riziko přechodu z PM na FM u potomků závisí na počtu trinukleotidových repetic v 

PM alele a to téměř 100 % pro alely PM s více než 99 repeticemi (Yrigollen, 2012; Yrigollen, 

2014). Rozšíření z PM na FM při meióze se může vyskytovat v alelách s pouhými 56 CGG 

repeticemi (Fernandez – Carvajal, 2009); pravděpodobnost, že k tomu dojde, závisí na 

rozsahu repetic pacienta, počtu přerušení AGG repetic a věku matky (viz Tabulka 1) 

(Yrigollen, 2012; Yrigollen, 2014). 

Tabulka 1: Porovnání expanzního rizika z premutace na plnou mutaci (FM) mezi hlášenými procenty, v 

závislosti na počtu CGG repetic (Převzato a upraveno z: Hagerman, 2002) a nedávno hlášenými procenty, v 

závislosti na přerušených AGG a mateřství (Yrigollen, 2012) 

Rozmezí 

CGG 

tripletů u 

matek s 

premutací 

Riziko rozšíření 

na FM v přímé 

závislosti na počtu 

opakování CGG 

(%) 

Věk 

matky 

Riziko rozšíření na FM v přímé závislosti 

na počtu opakování CGG (%) * 

0 AGG 

přerušení 

1 AGG 

přerušení 

2–3 AGG 

přerušení 

55–59 3,7 

20 0,4 - 1,5 0,1 - 0,5 0 

30 1,6 - 6,4 0,5 - 2,2 0 - 0,1 

40 6,5 - 23,1 2,3 - 9,1 0,1 - 0,5 

60–69 5,3 

20 1,5 - 22,7 0,5 - 8,9 0 - 0,5 

30 6,4 - 56,3 2,2 - 30,0 0,1 - 2,1 

40 23,1 - 85,0 9,1 - 65,3 0,5 - 8,6 

70–79 31,1 

20 22,7 - 84,7 8,9 - 64,8 0,5 - 8,4 

30 56,3 - 96,0 30,0 - 89,0 2,1 - 28,7 

40 85,0 - 99,1 65,3 - 97,2 8,6 - 63,8 

80–89 57,8 

20 84,7 - 99,0 64,8 - 97,2 8,4 - 63,3 

30 96,0 - 99,8 89,0 - 99,3 28,7 - 88,3 

40 99,1 - 100 97,2 - 99,8 63,8 - 97,1 

90–99 80,1 

20 99,0 - 99,9 97,2 - 99,8 63,3 - 88,2 

30 99,8 - 100 99,3 - 100 88,3 - 99,3 

40 100 99,3 - 100 97,1 - 99,8 

> 99 100 20 99,9 - 100 99,8 - 100 88,2 - 100 
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30 100 100 99,3 - 100 

40 100 100 99,8 - 100 

*  Riziko se exponenciálně zvyšuje s věkem matky a počtem CGG repetic 

 

V genu FMR1 jsou mezi CGG repeticemi po každém 9 nebo 10 opakování přítomny 

přerušení, tzv. AGG kotvy, které mohou měnit riziko rozšíření opakování CGG v další 

generaci.  Ženy s premutací a 2 AGG přerušeními mají nižší riziko rozšíření na plnou mutaci 

ve srovnání s ženami bez AGG kotev (Yrigollen, 2012; Yrigollen, 2014).  Střední alely nebo 

alely šedé zóny jsou ty, které obsahují 45 až 54 opakování a jsou navrženy jako prekurzory 

alel PM. Přechod z alel šedé zóny na alely PM se vyskytuje kvůli nestabilitě meiózy z otcovy 

nebo matčiny strany (Nolin, 2003). 

1.4  Dědičnost 

Dědičnost FXS nemá klasický mendelovský dědičný vzor. Závisí na počtu 

trinukleotidových CGG repetic v promotoru genu FMR1 (Verkerk, 1991). Přechod z PM na 

FM alely se vyskytuje díky rozšiřujícímu se fenoménu během přenosu mateřského X 

chromosomu přenášejícího PM na její děti (Hagerman, 2002). Toto rozšíření se nevyskytuje 

během přenosu otcovského chromosomu X s PM na jejich dcery (Verkerk, 1991). Takže 

všechny dcery mužů s premutací budou stoprocentně nositelkami premutací, avšak mají 50 % 

riziko, že jejich děti budou mít FXS. 

Muži: Většina mužů s FM zpravidla nemá potomky, je odhadováno, že přibližně 1 % 

mužů s FM se stane otcem (Hagerman, 2002). Mužští pacienti s FM a FXS mají 100 % šanci 

na přenesení premutace na jejich dcery, a tak jejich dcery jsou přenašečky, většinou bez znaků 

mentálního postižení. Při tvorbě spermií dochází ke ztrátě FM a je tedy předávána jen 

premutace. Všichni synové získají od otce pouze chromosom Y, a tedy nejsou postižení 

FMR1 mutací. Dále muži s PM předávají alelu s PM pouze jejich dcerám, a tak je číslo 

repetic relativně stabilní (Hagerman, 2002; Fernandez – Carvajal, 2009).   

Ženy: Je pozoruhodné, že nositelky alel s PM mohou rozšiřovat na alelu s FM s 

určitou pravděpodobností v závislosti na počtu repetic, počtu přerušení AGG a věku (viz 

Tabulka 1). Dopad přerušení AGG je přičítán poklesu DNA polymerázy při replikaci. 

Nicméně tato přerušení poskytují stabilitu přenosu genu, ale neovlivňují transkripci ani 

translaci genu (Yrigollen, 2012; Yrigollen, 2014).  



 

19 

 

Kromě výše uvedeného, klinické příznaky se liší pohlavím. U mužů s FM se rozvíjí 

mentální postižení a naopak dcery, které zdědily FM, mají 30% šanci mít normální IQ, 

přičemž 25 % z nich má intelektuální postižení s IQ méně než 70, nicméně každá z nich může 

mít problémy s učením (60%) a emocionální potíže (70%) (Hagerman, 2002). 

Dědičnost syndromu lze nejlépe ukázat na případu rodiny (viz genealogie na Obrázku 

5). Chlapec (III.15) se narodil po normálně pobíhajícím těhotenství s hmotností 2-3 kg. 

Narodil se jako deváté dítě matce, které v době porodu bylo 39 let.  Fenotypu chlapce 

dominovala těžká retardace, s pomocí byl schopen chodit, nemluvil, měl problémy 

s agresivním a sebepoškozujícím chováním. Mezi další komplikace patřily i dýchací a kožní 

problémy spojené s jejich častými infekcemi (Proops, 1981). Jeho pět bratrů, kteří byli 

postiženi velice podobně, zemřelo ve věku patnácti let na infekční onemocnění nebo nehody. 

Závažná mentální retardace, spojená s neobvyklou náchylností k získání smrtelných infekcí, 

byla u této rodiny potvrzena u čtyř generací. Následná chromosomová analýza prokázala 

výskyt buněk s fragilním místem v celkovém rozsahu 2 % (Proops, 1981). 

Obrázek 5: Rodokmen rodiny (převzato a upraveno z: Proops, 1981) 
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Dalším zajímavým příkladem rodokmenu se Syndromem fragilního X včetně 

zaznamenaného počtu CGG repetic FMR1 genu je znázorněn na Obrázku 6. 

Obrázek 6: Rodokmen s postižením FXS (Převzato z: Proops, 1981) 
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2 ONEMOCNĚNÍ ASOCIOVANÁ S PREMUTACÍ FMR1  

         GENU 

U premutačních alel (55-200 repetic) se původně předpokládalo, že nemají klinický 

účinek, ale nyní je známo, že způsobují dvě zcela odlišná fenotypová onemocnění, a to již při 

nižší penetranci: primární ovariální nedostatečnost (primary ovarian insufficiency, POI) u žen 

(Allingham-Hawkins, 1999; Murray, 2000) a s Fragilním X asociovaný syndrom třesu/ataxie 

(Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome, FXTAS) (Jacquemont, 2003). 

2.1  Primární ovariální selhání asociované s fragilním chromosomem X  

           (FXPOI) 

Tento stav je také známý jako předčasné selhání vaječníků (premature ovarian failure, 

POF), ale pojem POI lépe definuje široké spektrum klinických projevů pozorovaných u 

pacientek. Definice POI je charakterizována amenoreou (vynechání menstruačního cyklu) u 

žen před 40. rokem, která je spojená s vynecháním menstruace po dobu čtyř a více měsíců, 

doprovázenou změněnou hladinou FSH hormonu (Follicule–Stimulating Hormone, 

folikulostimulační hormon, nebo také folitropin), který je naopak v menopauzálním rozsahu 

hodnot (Nelson, 2009). Změna funkce vaječníků se projevuje u 50 % žen diagnostikovaných s 

POI. Přibližně 5-10 % žen diagnostikovaných s POI jsou schopné normálního 

bezproblémového těhotenství (Rebar, 1990). Menopauza je konečným projevem klinického 

fenotypu POI. V průměru mají ženy s premutací menopauzu o pět let dříve než zdravé ženy 

(Murray, 2000). 

Přibližně u 20 % nositelek premutovaných alel dochází k rozvoji POI ve srovnání 

s 1 % diagnostikovaného POI v běžné populaci. Riziko rozvoje FXPOI částečně závisí na 

velikosti premutační alely, přičemž nelineární vztah byl zaznamenán především mezi věkem 

menopauzy a velikosti premutační alely (Sullivan, 2005; Ennis, 2006). Riziko se zdá být větší 

u premutace v rozsahu repetic CGG 80-100 a naopak menší u premutace větší než 100 CGG 

repetic, ačkoli riziko nelze vyloučit u jakékoliv velikosti. Předběžně byly stanoveny horní a 

dolní meze velikosti, pro zvýšený výskyt rizika POI, avšak konečné hodnoty ještě nebyly 

100 % definované (Macpherson, 2012). 
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2.2  Fragilní X spojený se syndromem třesu/ataxie (FXTAS) 

FXTAS (Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome) je neurodegenerativní 

porucha, která se objevuje převážně u mužských přenašečů alel s premutací FMR1 genu. Jak 

již bylo výše zmíněno, zvýšená hladina mRNA FMR1 genu koreluje se zvyšujícím počtem 

CGG repetic a “toxický zisk funkce“ mRNA způsobuje sekvestraci jednoho či více RNA 

vázajících proteinů s doprovodným vytvářením intranukleárních inkluzí a redukovanou 

hladinou FMRP (Greco, 2002; Hagerman, 2001). Penetrace je závislá na věku (Jacquemont, 

2004), přičemž postihuje 17 % mužských přenašečů premutace ve věku 50-59 let, u pacientů 

ve věku 80 let stoupá na 75 %. Řada studií založených na malém počtu naznačuje, že ženy 

mohou být také postiženy FXTAS; avšak klinické příznaky u žen jsou méně závažné a mají 

určité odlišnosti na rozdíl od postižených mužů (Coffey, 2008; Leehey, 2009; Hagerman, 

2004). V porovnání s POI existují důkazy o lineární korelaci mezi fenotypem a množstvím 

CGG repetic. Počáteční věk negativně koreluje s počtem repetic, přičemž většina premutací 

(86 %) byla zjištěna u pacientů s FXTAS, kteří měli hodnotu repetic pod 70 (Jacquemont, 

2006). 

2.3 Mozaicistní formy alel s premutací a s plnou mutací ve FMR1 genu 

Přestože FXTAS je primárně porucha premutační, situace týkající se osob 

s mozaicismem alely plné mutace a alely s premutací je nejasná (Hagerman, 2012). Jsou 

zaznamenány případy FXTAS u jedinců s plnou mutací v mozaicistní formě spolu s 

premutací se 70 repeticemi CGG (Hagerman, 2012), individuálně také s nemethylovanou 

plnou expanzí (Loesch, 2012) a individuální mozaikou pro nemethylované a methylované 

expanze mutace v plném rozsahu, popsanou jako tzv. “methylační mozaiku" (Hunsaker, 2011). 

Tyto nálezy naznačují, že zbytková exprese RNA z nemethylovaných alel s plnou 

velikostí s nebo bez exprese z nemethylovaných premutačních alel, může vést k celkovému 

zvýšení mRNA FMR1 genu, což vede k neurotoxicitě, a tedy k výskytu FXTAS u 

mozaicistních případů. Mozaika premutace/plná mutace není neobvyklá. V závislosti na 

použité technice, byla zjištěna míra detekce mozaikové formy ve 12-41 % případů (Rousseau, 

1995, Nolin, 1994). Dnes se je využíváno daleko citlivějších molekulárně genetických metod 

pro detekci mozaicistní formy alel s premutací s alelou s plnou mutací, stejně tak i methylační 

mozaiky v leukocytech (získávaných z periferní krve). Na druhou stranu je nutné mít na 

paměti, že nález mozaikových forem v periferní krvi, nemusí nutně znamenat přítomnost 

mozaiky v mozkové tkáni (Macpherson, 2012). 
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Snížená hladina FMRP byla popsána u některých přenašečů permutace, přičemž míra 

redukce korelovala se zvýšeným počtem CGG repetic v rozsahu permutace (Tassone, 2000; 

Kenneson, 2001). V současné době není zcela jasné, jaká úroveň FMRP je kritická pro 

fenotypickou expresi a narušení kognitivní funkce, ačkoli data ukazují na rozsáhlejší 

permutaci (více než 110 CGG repetic). Mělo by se také uvažovat o tom, že u rozsáhlejších 

velikostí premutace, existuje větší pravděpodobnost nedetekovat mozaicismus permutace a 

plné mutace. Navíc CGG repetice FMR1 genu jsou v somatických tkáních nestabilní, 

především během časné embryogeneze a významný tkáňový mozaicismus byl popsán v 

lícních buňkách (Maddalena, 1996) a v kožních fibroblastech ve srovnání s periferní krví 

(Dobkin, 1996; MacKenzie, 2006). 

Výše uvedené představuje dilema, kdy je u pacienta s klinicky diagnostikovaným 

syndromem fragilního X zjištěna permutace. Vzhledem k obecné povaze fenotypu 

přítomného u většiny probandů a pravděpodobné frekvenci velikosti mozaicismu mezi 

tkáněmi, by nebylo rozumné připsat kauzalitu premutaci zjištěné v krvi, způsobující fenotyp 

podobný syndromu fragilního X, dokud nebudou vyšetřeny alternativní diagnózy a případně 

posouzena alternativní tkáňová analýza (Macpherson, 2012). 
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3 DIAGNOSTIKA FXS A ONEMOCNĚNÍ 

         ASOCIOVANÝCH S FXS 

3.1 Klinická diagnostika 

Klinická diagnostika je závislá na fenotypovém projevu FXS případně onemocněních 

asociovaných se syndromem fragilního X (FXPOI či FXTAS).  

Kognitivní a emocionální fenotyp FXS závisí na množství produkovaného FMRP, 

které odráží počet opakování a stupeň methylace genu FMR1. V závislosti na koncentraci 

FMRP se rozvíjí klinické spektrum. Pokud hladina FMRP není příliš nízká, příznaky jsou 

méně závažné, dochází k mírným emočním a učebním potížím při normálním IQ. Pokud se 

produkce proteinu FMRP snižuje nebo zastavuje, vzniká vážný kognitivní deficit, který 

způsobuje mentální postižení (Hagerman, 2002).  

Redukovaná hladina FMRP se projeví i na fyzických vlastnostech jedince. Přibližně u 

80 % pacientů s FXS nalézáme jednu či více z jejich běžných obličejových charakteristik (viz 

Tabulka 2 a Obrázek 1) (Hagerman, 2002). Diagnózu FXS lze předpokládat u mužů s 

duševním postižením, zvláštními obličejovými rysy, jako je protáhlá tvář, velké uši a 

makroorchidismus; tento fenotyp umožňuje rozlišení pacientů s FXS po pubertě u pacientů s 

mentálním postižením a nepostižených s FXS (Hagerman, 2002; Kniffin, 2014). Nicméně 

všichni jedinci s mentálním postižením nebo autismem by měli podstoupit DNA test pro 

zjištění syndromu fragilního X, neboť někdy nejsou fyzické projevy zjevné nebo jsou 

nepřítomné, zejména u malých dětí. 

Tabulka 2: Klinické charakteristiky pacientů s plnou mutací a syndromem Fragilního X. (Převzato z: Hagerman, 

2002; Siomi, 1993) 

Charakteristika 
Pohlaví 

Muži Ženy * 

Tvář 

Velké a nápadné uši (75–80 %) Velké a nápadné uši (75–80 %) 

Protáhlý obličej Protáhlý obličej 

Předkus čelisti (80 % dospělých 

mužů) 
Předkus čelisti 

Rozštěp patra Prominující čelo 

Makrocefálie 
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Oftalmologie 

Strabismus (8 %) Strabismus (8 %) 

Refrakční chyby Refrakční chyby 

Vnitřní ucho Hluchota z důvodu častých opakujících se ušních infekcí 

Neurologie 

Záchvaty (23 %) Záchvaty (23 %) 

Hypotonie (děti) Hypotonie (děti) 

Klonus (dospělí) Klonus (dospělí) 

Pozitivní palmomentální reflex Pozitivní palmomentální reflex 

Psychika 

Chabý oční kontakt Chabý oční kontakt 

Porucha pozornosti s 

hyperaktivitou  

Úzkost 
 

Opakování motorického chování 
 

Znaky autismu 
 

Agrese a pocit tísně 
 

Vývoj 

Mentální retardace Mentální retardace 

Kognitivní a jazykové problémy 

(poslední opakovaně) 

Kognitivní a jazykové problémy 

(poslední opakovaně) 

Ortopedie 

Ploché nohy 
 

Hyperextenzivita v 

metakarpofalangeálním kloubu  

Skolióza 
 

Dvojité klouby palců 
 

Hrudník Vpáčený hrudník 
 

Urogenitální trakt 
Makroorchidismus (95 % 

dospělých mužů)  

Kardiovaskulární trakt 
Srdeční abnormality (Prolaps 

mitrální chlopně)  

Jiné projevy 
Obezita, stísnění zubů, vysoká 

nebo nízká postava  

* Většina fenotypových charakteristik byla popsána u mužů s FXS, ženy mají 

obvykle podobné znaky, i když často méně závažné 
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Ženy s FM a FXS představují širší spektrum fenotypových vlastností než muži, což 

závisí na stupni inaktivace postiženého X chromosomu, resp. v závislosti na aktivačním 

poměru (AR) postiženého X chromosomu v periferní krvi (AR = procento nebo poměr buněk 

s normální alelou přítomnou na aktivním chromosomu X, tedy vyšší AR odpovídá vyšším 

hladinám FMRP produkovaným normální alelou FMR1 genu). Závažnost fenotypu u žen se 

může lišit od typických fyzických vlastností (tabulka 2 a obrázek 7) a duševního poškození až 

po absenci fyzického fenotypu spolu s lehkou poruchou učení. Přibližně 70 % žen s FM 

vykazuje určitý stupeň kognitivních poruch (Hagerman, 2002).  

Obrázek 7: Popis typických fenotypových charakteristik Fragilního syndromu X (převzato a upraveno z: 

Saldarriaga, 2014) 
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Přenašeči premutací mají obvykle normální IQ s mírným nebo těžce patrným 

fyzickým fenotypem, nicméně přibližně u 20 % žen se vyvíjí FXPOI nebo FXTAS a přibližně 

u 40 % mužů přenašečů se rozvine FXTAS. 

3.2 Diferenciální diagnostika 

Vzhledem ke společným fenotypovým charakteristikám je v rámci diferenciální 

diagnózy nutné vyloučit syndromy Prader-Willi, Sotosovův a Klinefelterův syndromu. Pro 

každý z těchto syndromů existují specifické molekulární testy, které pomáhají verifikovat 

diagnózu. Tyto testy jsou seřazeny v tabulce 3 dle fenotypových nálezů a klinického fenotypu 

pacientů (Hagerman, 2002; O’Neil, 2014; Hamosh, 2014). 

Tabulka 3: Diferenciální diagnostika Fragilního syndromu X (převzato a upraveno z: Saldarriaga, 2014) 

Syndromy 
Mentální 

retardace 
Postava* 

Obvod 

cefalů* 

Testikulární 

velikost* 
Váha* 

Diagnostické 

testy 

Fragilní 

syndrom X 

mírná až 

střední 
+++ ++ +++ 

++/++

+ 

PCR, Southern 

Blotting 

Sotosův 

syndrom 

mírná, 

potíže s 

učením 

+++ +++ ++ ++ 

Sekvenování 

anebo FISH 

genování NSD1 

Prader- 

Williho 

syndrom 

mírná až 

střední 
+ ++ + +++ 

FISH 15q11.2-

q13 

Klinefelterů

v syndrom 

žádná až 

mírná 
+++ ++ + 

++/++

+ 
Karyotyp, FISH 

* následující použité velikosti odpovídají: + menší velikost než běžná populace ++ stejná 

velikost jako běžná populace +++ větší velikost než běžná populace 

 

 Nejčastějšími klinickými nálezy mezi těmito syndromy, které mohou být v kontrastu s 

FXS, jsou: 

• Sotosův syndrom – mentální porucha, vysoká postava, makrocefalie a epilepsie 

• Prader – Williho syndrom – mentální porucha, obesita, krátká postava a 

hypogenitalismus. Podskupina pacientů s FXS bude mít fenotyp Prader-Williho, ale 
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nebude mít deleci na 15 q11-13 oblasti i když hladina CYFIP proteinu z této oblasti 

je nízká. 

• Klinefelterův syndrom – vysoká postava, hypogenitalismus, mentální porucha 

(20%) 

• FRAXE – mentální porucha, jazykové problémy, hyperaktivita, autistické chování 

(kvůli abnormálnímu opakování CCG tripletu v genu FMR2). 

• Intelektuální postižení a křehkost chromosomů v jiných křehkých lokalitách (geny 

FRAXD a FRAXF). 

U jiných méně častých syndromů s prevalencí nižší než jedna z 50 000 jedinců, mající 

podobný genetický a fyziopatogenní mechanismus stejně jako fenotyp FXS, např.: tzv. 

Syndrom Fragilního X chromosomu E (FRAXE) a Syndrom fragilního X chromosomu F 

FRAXF), způsobený alterací genů  FMR2, FAM11A a FRAXD a u nichž fenotyp pacienta 

ukazuje jednoznačně na FXS a výsledky vyšetření pro FXS genu jsou negativní, by se mělo 

zvážit molekulární testování jednotlivých výše uvedených genů (Saldarriaga, 2014).  

Mezi další doporučená vyšetření při diferenciální diagnostice u FXS lze zařadit jiné X-

vázané intelektuální deficience, mikrodeleční syndromy (př. 22q11.2 deleční syndrom), 

fetální alkoholový syndrom nebo idiopatický autismus. 

3.3 Laboratorní diagnostika FXS 

Zpočátku byla diagnóza FXS stanovena pomocí karyotypu, který umožnil pozorování 

distálního zúžení dlouhého ramena chromosomu X v pásmu 27.3 (Xq27.3-23.8) pomocí 

světelného mikroskopu. Nálezy distálního zúžení však mohou být pozorovány na různých 

chromosomech a jsou známé jako tzv. křehké lokality, odtud i pojmenování FXS (Hagerman, 

2002). V současné době jsou k diagnostice využívány především molekulárně genetické testy 

za využití komerčně dostupných diagnostických sad. 

3.3.1 Cytogenetická diagnostika  

K cytogenetické analýze se používají lymfocyty izolované z periferní krve, které jsou 

kultivované v přítomnosti phytohemaglutininu (PHA) v médiu (např. RPMI 1640) 

s přídavkem 10 % fetálního bovinního séra za nedostatku thymidinu a kyseliny listové 

(Suterland, 1979).  Po dobu 72 hodin procházejí buňky lymfocytů několika cykly buněčného 

dělení. Přibližně 24 hodin před ukončením kultivace je přidána látka navozující mírný 
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replikační stres (např. aphidicolin), tím je indukován vznik abnormalit ve fragilních místech 

chromosomů. Dále jsou chromosomy připraveny standardními metodami, tedy přídavkem 

kolchininu (mitotického jedu) a přípravou preparátů. Při pozorování světelným mikroskopem 

jsou zřetelná fragilní místa jako mezery na chromosomech (The Biofactory Pte Ltd, 2018).  

3.3.2 Molekulárně genetická diagnostika 

V současnosti existuje několik molekulárně genetických testů pro diagnostiku FXS, 

které jsou mnohem citlivější a specifičtější, než je konvenční cytogenetická analýza – 

karyotyp (Fernandez – Carvajal, 2009). Tyto testy umožňují diagnostiku pacientů s FM a FXS, 

ale zároveň i detekci přenašečů alel s PM, kteří nejsou výrazně fenotypově postižení a mají 

převážně normální IQ, přičemž ženy přenašečky mají vysoké riziko narození potomků s FXS. 

Dále existuje mnoho molekulárně genetických testů, které umožňují kvantifikaci mRNA a 

proteinu FMRP, což přispívá k lepšímu pochopení patofyziologie onemocnění tím, že je 

možná korelace mezi výsledky analýz a fenotypovým projevem pacientů s FM a PM 

(Hagerman, 2002). Polymerázová řetězová reakce (PCR) a Southern blotting jsou rutinními 

testy pro DNA diagnostiku FXS, která umožňuje stanovit počet CGG repetic a methylační 

stav genu FMR1. 

PCR za pomocí specifických primerů pro gen FMR1 umožňuje amplifikaci oblasti, 

která obsahuje CGG repetice a může identifikovat pacienty s mutovanou alelou FMR1 genu, 

ale také přenašeče premutované alely (Filipovic – Sadic, 2010). Zlatým standardem je využití 

Southern blotting analýzy pro lepší charakterizaci alel v plném rozsahu mutací a pro 

stanovení metylačního stavu (Tassone, 2008). Nicméně, s novými technikami PCR, které 

používají dvojitý primer pro vnoření PCR, je možné provést kvantifikaci tripletů CGG a 

identifikací pacientů s FM či přenašečů alel s PM (Filipovic – Sadic, 2010; Chen, 2010).  

3.3.2.1 Testovací strategie 

Indikací k vyšetření FXS jsou znaky mentálního postižení anebo autismu, dále některý 

z doprovodných znaků, jako např. zřetelné obličejové rysy (velké uši, protáhlá tvář, 

prominující čelist) a jiné fyzické známky (makroorchidismus), dále v rodinné anamnéze 

objevující se intelektuální postižení, autismus a jiné. 
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Jakmile je zjištěno, že pacient má alely s FM nebo PM ve FMR1 genu, musí být 

molekulárně genetické vyšetření provedeno u všech členů rodiny, u kterých existuje důvodné 

podezření na základě genealogie, že jsou nositeli FM či PM ve FMR1 genu. Stejně tak je 

zapotřebí vyšetřit členy rodiny s třesem, ataxií, neurologickými příznaky nebo rannou 

ovariální nedostatečností, jakožto možné kandidáty na molekulární testy (Firth, 2005). 

Indikační kritéria a testovací strategie FXS je znázorněna na Obrázku 8. 

Obrázek 8: Použití molekulárních technik pro diagnózu syndromu fragilního X (SXF) (převzato a upraveno z: 

Saldarriaga, 2014) 

Diagnózu FXS lze provést i u plodu těhotných přenašeček PM nebo u pacientek s FXS 

pomocí stejných molekulárně genetických vyšetření (Southern blotting a PCR), a to na odběru 

choriových klků nebo plodové vody. 

3.3.2.2 Metody molekulárně genetického vyšetření 

Mutace způsobující syndrom fragilního X může být identifikována různými 

molekulárními technikami. Nejčastěji se používají fluorescenční PCR (fPCR – Fluorescent 

Polymerase Chain Reaction; Fluorescenční polymerázová řetězová reakce) napříč CGG 
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repeticemi, Southern blotting hybridizace a specializované komerční sady pro long-PCR 

(PCR v tzv. dlouhém rozsahu) jako je např. AmplidexTM (systém firmy Asuragen) nebo 

FragilEaseTM kit (Perkin Elmer) či FastFraXTM FMR1 Sizing Kit (Biofactory). Konvenční 

fPCR napříč CGG repeticemi je rychlá, nenákladná a může detekovat alely obsahující 

přibližně 120 repetic, ovšem nevýhodou zůstává, že neobjeví větší expanze a je náchylná k 

preferenční amplifikaci menších alel u žen. Southern blotting může detekovat všechny 

velikosti expanzí a může také stanovit stav methylace. Nevýhodou této metody je pracnost, 

vyžaduje pečlivou optimalizaci a nemá rozlišení, aby poskytl přesnou velikost alely. 

Vyžaduje také mnohem více DNA než metody založené na PCR. Komerční soupravy pro 

long-PCR metody FMR1 mají jedinečné výhody, dokáží detekovat normální, premutační a 

plně mutované alely a poskytují přesný odhad jejich velikosti (Macpherson, 2012). 

Kromě toho jsou některé schopny určit metylační stav a vzory AGG přerušení. Ty 

mohou být považovány za nákladné, aby byly použity jako testy primárního vyloučení, avšak 

mohou být přijatelnou alternativou k Southern blottování, kdykoli je požadován sekundární 

test (Macpherson, 2012). V současné době jsou laboratořemi tato komerčně dostupná 

vyšetření s oblibou využívána. 

3.3.2.2.1 Fluorescenční PCR 

Konvenční fPCR analýza je dostatečná k detekci všech normálních alel, a proto může 

vyloučit diagnózu syndromu Fragilního X u většiny z diagnostických doporučení, a to při 

splnění dvou základních předpokladů, a to, že mozaika pro normální a plnou mutační alelu 

chybí nebo je velmi vzácná, a vědomí že PCR test nezjistí vzácné bodové mutace a delece v 

kódující sekvenci FMR1 genu. 

Mosaicismus pro normální alelu a úplnou mutační expanzi je vzácný, ovšem 

vyskytly se i takovéto případy (Schmucker, 1999; Orrico, 1998), přičemž riziko může být 

vyšší u jedinců s rodinnou anamnézou syndromu fragilního X. Retrospektivní studie 

provedená skupinou EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) u mužských 

pacientů napříč několika laboratořemi prokázala u 1-2 % mozaicistní formy FXS (Biancalana, 

2014). Proto se doporučuje, aby všichni pacienti s atypickými nebo diskutabilními výsledky 

fPCR, popřípadě s potvrzenou rodinnou anamnézou Fragilního X, byli testováni analýzou 

pomocí Southern blottingu anebo komerčně dostupnými diagnostickými kity, nikoli výhradně 

pomocí fPCR (Macpherson, 2012). 
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Tradičně laboratoře používaly fPCR jako pre-screeningovou metodu, následně 

pokračovaly v analýze pomocí Southern blottingu pouze u těch vzorků, u kterých se účinek 

nezesiloval (muži) nebo vykazoval pouze jednu alelu (ženy). Byly použity různé sady a 

metody PCR primerů (viz Obrázek 9). Pokud je to zapotřebí, lze FRAXA a FRAXE testovat 

současně v jediném PCR bloku (Wang, 1995). Produkty PCR mohou být vizualizovány 

inkorporací barviva ethidiumbromidu na agarovém gelu, přesnější určení velikosti může být 

následně provedeno pomocí automatizovaného sekvenčního a genotypového softwaru. 

(Macpherson, 2012) 

Obrázek 8: PCR primery (Macpherson, 2012) 

Některé fPCR vyšetření může být méně účinné než jiné, hlavně při detekci alel 

obsahujících přes 50 repetic, zvláště pak u žen díky preferenční amplifikaci menších alel. To 

vytváří potenciální „mezery“ v citlivosti diagnostického testu v případě, že se pomocí metody 

Southern blottingu nevyřeší malé expanze, které jsou na hranici rozmezí velikosti středních/ 

premutačních alel (Macpherson, 2012). 

FRAXAC2 B

aga gct tca cta tgc aat gga atc

gta cat tag agt cac ctg tgg tgc

gat cta atc aac atc tat aga ctt tat t

aga ttg ccc act gca ctc caa gcc t

gct cag ctc cgt ttc ggt ttc act tcc ggt

agc ccc gca ctt cca cca cca gct cct cca

tga cgg agg cgc cgc tgc cag ggg gcg tgc

gag agg tgg gct gcg ggc gct cga ggc cca

CGG repetice v FMR1 (FRAXA) (Fu, Y, 1991; Wang, Q., 1995)

GCC repetice v FMR2 (FRAXE) (Knight, S.J.L., 1993)

gac tgc tcc gga agt tga atc ctc a

cta ggt gac aga gtg aga tcc tgt c

gcg agg aag cgg cgg cag tgg cac tgg g

cct gtg agt gtg taa gtg tgt gat gct gcc g

FRAXAC1 A

FRAXAC1 B

FRAXAC2 A

603

DXS548 A

DXS548 B

Analýza vazeb / haplotypizace (Chiurazzi, P.,  1999)

FXE

598

FMR1-C

FMR1-f

FXD

PCR primery



 

33 

 

3.3.2.2.2 Southern blotting analýza 

Při analýze metodou southern blotting se využívají próby StB12.3 (Rousseau, 1995) 

nebo Ox1.9 (Nakahori, Y., 1991) na DNA, která byla dvakrát štěpena enzymem citlivým na 

methylaci a enzymem na metylaci nesenzitivním, čímž umožňuje detekci premutačních alel a 

alel plně mutovaných. Methylované (inaktivní X) normální alely se štěpí pouze jedním 

enzymem, čímž se získá fragment o velikosti 5,1 kb, zatím co nemethylované (aktivní X) 

normální alely jsou štěpeny dvěma enzymy, čímž se získá fragment o velikosti 2,8 kb. U 

mužů přenašečů premutace je vizualizován samostatný fragment nad 2,8 kb, zatímco u žen 

budou pozorovány čtyři fragmenty odpovídající normálním aktivním alelám, přičemž 

mutované alely, které jsou aktivní, budou mít 2,8 kb a vyšší, přičemž normální neaktivní a 

mutované neaktivní alely budou mít 5,1 kb a vyšší, X-inaktivace je náhodná. U mužů i žen 

jsou plné expanze signifikantně větší než 5,1 kb. Plné mutace mohou být rozlišeny od velkých 

premutací dané jejich methylovaným stavem, dokonce i na aktivním X chromosomu 

(Macpherson, 2012). 

Dvojité štěpení je zlatým standardem technik využívaných k detekci většiny expanzí, 

avšak je limitován senzitivitou v případě plných mutací vyskytujících se v mozaicistní formě, 

které se projevují na blottingu jako difúzní band (to je patrné především u žen, kde může 

přítomnost normální alely odvádět pozornost pryč od slabších expandovaných fragmentů). 

Také extrémní zkreslení X-inaktivace ve prospěch mutantní alely může vést k malým 

permutacím u žen, které jsou obtížněji detekovatelné. Z tohoto důvodu je třeba dbát na 

interpretaci vyšetření (blottingů) tam, kde je síla signálu nízká nebo pozadí příliš vysoké. V 

případech, kdy je podezření na expanzi (na blottingu je viditelné rozptýlení tzv. “smear“), 

jednoduchým štěpení BglII získáme normální velikost fragmentu 12 kb, čímž se často 

komprimuje “smear“ tak, aby byla snadno zjistitelná. Větší rozlišovací schopnost a přesnější 

velikost alel lze dosáhnout jediným štěpením PstI a použitím sondy blízko CGG repetic, jako 

je pfxa3/Ox0.55 (Yu, 1991, Nakahori, 1991). Tento blotting je však nyní zřídkakdy využíván 

v důsledku vhodnějších a citlivějších metod založených na PCR. 

3.3.2.2.3 Specializované komerční sady 

Nedávno byly na trh uváděny komerční diagnostické kity založené na PCR FMR1 

genu (např. AmplidexTM od firmy Asuragen; FragilEaseTM PerkinElmer; FastFraXTM FMR1 

Sizing Kit, Biofactory). Souprava AmplidexTM FMR1 PCR, která je rozšířeně využívána k 
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diagnostice, obsahuje dvě odlišné PCR, a to genově specifickou PCR, která poskytuje plnou 

délku produktu pro každou velikost alely a PCR primerově specifickou pro CGG repetice 

(TP-PCR, triple primed – PCR, je kombinací klasické PCR s genově specifickou PCR). Oba 

kity amplifikují normální a expandované alely, nicméně pouze TP-PCR poskytuje informace 

o přerušeních AGG, které se objevují jako "kotvy" nebo antimódy na elektroforeogramu. 

Souprava AmplidexTM FMR1 tedy umožňuje detekci a určení velikosti normálních a PM alel, 

detekci alel s FM a měření počtu a pozice sekvencí AGG přerušení. Základní sada však 

neposkytuje informace o stavu methylace alel. Vzhledem k tomu, že plné mutace jsou téměř 

vždy methylovány, detekce velikosti plné expanze jako mutace u probanda je verifikací 

diagnózou syndromu fragilního X. V některých případech však existuje potřeba vyšetřit 

methylační stav alel s PM hraničních s alelami FM u žen, které jsou přenašečkami FXS. Sada 

AmplidexTM FMR1 mPCR umožňuje detekci methylačního stavu, rozsah methylace i velikost 

premutační a normální alely. V obou diagnostických kitech nejsou plné mutace velikostně 

specifikovány, ale jsou rozpoznávány jako expanze větší než 200 repetic. Pokud nebyly 

provedeny methylační studie, měly by být v případě potřeby uvedeny v laboratorní zprávě 

spolu s informacemi o dalším doporučeném vyšetřeni (Macpherson, 2012). 

Speciální diagnostické kity mohou být použity jako alternativa analýzy pomocí 

Southern blottingu. Výhodou těchto diagnostických souprav je nízká pracnost, přesné 

rozlišení velikostí alel, rychlejší analýza, méně vstupní DNA do reakce, rozlišení přerušení 

AGG repeticemi.  Nicméně vzácné případy atypických výsledků získaných metodou PCR 

nebo mPCR mohou stále vyžadovat Southern blotting analýzu, stejně jako použití přípravků v 

prenatální diagnostice by mělo být předmětem lokální validace těchto metod (Macpherson, 

2012). 

Obdobným komerčně dostupným kitem na trhu v ČR je FastFraX™ FMR1 kit, který 

překonává nevýhody pomocí vylepšení metod PCR bez nutnosti provedení Southern blottingu. 

K detekci pomocí kitu jsou využívány inovativní PCR techniky, díky kterým se zvýší citlivost, 

specifičnost a zároveň se snižují celkové zatížení a náklady. Sizing Kit je využíván k 

přesnému určení počtu CGG repetic uvnitř repetitivní oblasti CGG genu FMR1, a také určení 

polohy AGG přerušení v rámci CGG repetitivní oblasti (The Biofactory Pte Ltd, 2018).  

Tato diagnostická souprava je založená na dTP-PCR, která zahrnuje kombinaci 

amplifikací uvnitř opakování CGG alel. Sady použitých primerů jsou navrženy tak, aby 

amplifikovaly od 3' konce repetitivní oblasti CGG nemodifikované genomové DNA. Po 
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amplifikaci jsou PCR amplikony denaturovány přídavkem HiDi formamidu a společně 

s velikostním markerem (MapMarker® 1000 ROX, BioVentures, Inc.) jsou separovány a 

vizualizovaný pomocí kapilární elektroforézy (CE). U expandovaných alel lze pozorovat 

elektroferogram mnoha píků (viz Obrázek 10 a 11), které odpovídají počtu CGG repetic 

přítomných ve vzorku. Vzhledem k tripletovému opakování CGG v repetitivní oblasti jsou 

amplifikační píky v elektroforeogramu od sebe periodicky vzdáleny o 3 bp. Spočítáním píků 

lze určit počet CGG repetic. Přítomnost vložené AGG sekvence v CGG repetitivním regionu 

vede k produkci klastrů píku, oddělených mezerami, bez produktu amplifikace (The 

Biofactory Pte Ltd, 2018). Na obrázku 12 a 13 jsou praktické ukázky vyšetření FXS a FXPOI 

poskytnuté Laboratoří lékařské genetiky s.r.o., Pardubice. 

Určení počtu CGG repetic je možné několika způsoby, a to buď přímým počítáním 

počtu píků, přičemž první pík odpovídá velikosti 5 CGG repetic (viz Rovnice 1) nebo 

výpočtem s použitím vzdálenosti mezi píky udávané v bp (viz rovnice 2). Vzhledem 

k přibližně 3 bp periodicitě amplifikačních píků, lze počet CGG repetic aproximovat pomocí 

vzdálenosti (v bp), a to mezi prvním a posledním píkem na elektroforeogramu. Podrobnější 

výklad analýzy a interpretace dat lze nalézt v manuálu diagnostického kitu (The Biofaktory 

Pte Ltd).  

Rovnice 1 – Přímé počítání píků (použito z materiálů Laboratoří lékařské genetiky s.r.o., Pardubice, 

2018) 

Počet CGG repetic = Počet píků + 4 + (5x počet 18 bp mezer) 

 

Rovnice 2 – výpočet s použitím vzdálenosti mezi píky (použito z materiálů Laboratoří lékařské 

genetiky s.r.o., Pardubice, 2018) 

Počet CGG repetic = (PíkF – Pík1/ 2,95) + 5 

 

Poznámka: počet 18 bp mezer jedná se o přerušení AGG repeticemi 

PíkF je velikost posledního píku (v bp), Pík1 je velikost prvního píku (v bp) 
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Obrázek 9: Elektrogram píků za pomoci FastFraXTM Sizing kitu (obrázek použit s povolením Laboratoře 

lékařské genetiky s.r.o., Pardubice, 2018) 

Obrázek 10: Elektroforeogram vzorku muže s normálním nálezem za pomocí diagnostického kitu FastFraXTM 

(obrázek použit s povolením Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., Pardubice, 2018) 

Metodika kitu umožňuje rozlišení velikostí až 200 CGG repetic a detekci alel s> 200 

repetic. Souprava také poskytuje informaci o umístění AGG přerušení v CGG oblasti. 

Použitím kitu lze také rozlišit zygositu u žen (The Biofactory Pte Ltd, 2018). 
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Obrázek 11: Výsledek southern blotting, muž plná mutace (obrázek použit s povolením Laboratoře lékařské 

genetiky s.r.o., Pardubice, 2018) 

Obrázek 12: Elektroforeogram vzorku ženy s diagnostikovaným POI. Pomocí diagnostického kitu FastFraXTM 

FMR1 (použito s povolením Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., Pardubice, 2018) 
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3.3.2.2.4 Analýza vazeb 

Užitečnost mikro-satelitních markerů pro analýzu vazeb se snížila s příchodem 

přímých testů, nicméně doporučuje se, aby laboratoře měly přístup ke spojovacím metodám 

občasných neobvyklých nebo obtížných případů, jako například k prenatální diagnostice, kdy 

testování pomocí Southern blottingu selhalo, nebo nebylo možné poskytnout jasný výsledek. 

Markery DXS548, FRAXAC1 a FRAXAC2 mohou být kombinovány ve vhodném 

multiplexním PCR (Chiurazzi, 1999), které jsou vysoce informativní a vykazují 

zanedbatelnou rekombinaci s CGG repeticemi. 

3.4 Prenatální diagnostika 

Fluorescenční PCR analýza může být zpočátku provedena na CVS (chorionic villus 

sample; vzorek choriových klků) a měla by jednoznačně ukázat, zda normální 

mateřská/otcovská alela byla nebo nebyla přenesena na plod. Problémem je riziko možných 

falešně negativních interpretací výsledků PCR v důsledku kontaminace CVS mateřskými 

buňkami, neboť obzvláště při testování Fragilního X, kvůli široké diskrepanci velikosti mezi 

normálními a expandovanými alelami (Macpherson, 2012). 

Proto se doporučuje souhrn Southern blottingu nebo analýza pomocí 

specializovaných diagnostických kitů, aby se získal v prenatální diagnostice přesvědčivý 

výsledek. Pokud je samotnou analýzou komerční diagnostický kit, musí být nejprve laboratoří 

validován na vzorcích prenatální DNA. Od specialistů gynekologů by se mělo vyžadovat 

nejméně 15-20 mg CVS pro vyšetření, za předpokladu, že odběrem nebude plod ohrožen. 

Dobrá komunikace mezi laboratoří, klinickým genetikem a gynekologem je důležitá během 

celého prenatálního období. Laboratoře by měly odolat tlaku na vydání průběžné nebo 

“předčasné“ zprávy založené pouze na analýze fPCR. Pokud výsledek, který lze podávat, 

nelze získat z analýzy Southern blottingu z důvodu technických potíží, může být výsledek 

založený buď na analýze specializovaných diagnostických kitů nebo analýze fPCR 

podporované analýzou vazby za určitých okolností, jako například v případě, kdy je zjevně 

možné prokázat, že plod zdědil po matce normální alelu a haplotyp s nízkým rizikem 

opakování (Macpherson, 2012). 

Při analýze Southern blottingů pro prenatální diagnostiku je třeba mít na paměti, že 

methylace není obvykle stanovena v tkáňovém vzorku choriových klků (CVS), a proto je 

třeba rozlišovat mezi premutací a úplnou mutací pouze na základě velikosti (i když někdy 
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může být pozorována somatická mozaika nemetylované plné mutace). Dvojité štěpení, i když 

není nezbytné v blottingu pro prenatální diagnostiku, by mohlo být užitečné, aby se dosáhlo 

přesnějšího rozměru hraniční premutační/úplně mutované alely. Extrakce CVS často obsahuje 

více RNA než extrakce z krevních vzorků, proto mohou být údaje o koncentraci DNA někdy 

nadhodnoceny, čímž může být nutné do reakce přidat více vzorku DNA k vyrovnání 

(Macpherson, 2012). 

I když prenatální diagnostika je také možná za použití plodové vody (AF – amniotic 

fluid) nebo fetálního krevního vzorku, nejsou ideální, protože jsou získány v mnohem 

pozdější fázi těhotenství než CVS, navíc by typický AF vzorek potřeboval kultivaci po dobu 

nejméně 10-14 dnů, aby se získalo dostatečné množství DNA pro Southern blotting analýzu 

(Macpherson, 2012). 

Pokud je ve vzorku DNA izolovaných z CVS detekována rozsáhlá premutační alela, 

nemůže být vyloučena možnost velikostní nebo methylační mozaiky pro plnou mutaci, i když 

žádná nebyla zaznamenána. V takových případech by bylo možné zvážit další prenatální 

vyšetření pomocí DNA, z plodové vody či fetální krve, ale toto musí být vyváženo ziskem 

laboratorního výsledku vzhledem ke zvýšenému riziku abortu. V každém případě selhání 

detekce plné mutace v prenatální DNA, nemůže vyloučit přítomnost v jiných tkáních. Proto 

při poradenství pacientům, musí být klinický lékař vědom, že ve velmi vzácných případech 

nemusí být možná definitivní diagnóza/predikce. U plodů ženského pohlaví existuje 

dodatečné riziko vzniku Turnerova syndromu: výskyt mozaiky Turnerova syndromu je u 

plodů ženského pohlaví s FM hlášen až u 5 %. Karyotyp nebo QF-PCR prováděné paralelně 

s vyšetřením syndromu fragilního X na prenatálním vzorku by mělo být rutinní záležitostí 

(Macpherson, 2012). 

3.5 Molekulární diagnostika FRAXE 

Vzhledem k vzácnosti FRAXE plných mutací, v porovnání s FRAXA, a k nedostatku 

jasně definovaného klinického fenotypu, není považováno za nezbytné testovat FRAXE ve 

všech indikacích pro vyšetření Fragilního X, ačkoli to může být nedílnou součástí testovací 

strategie PCR v některých centrech. Několik diagnostických center je schopno nabídnout 

testování FRAXE, pokud je to nutné, pro příbuzné ve známých rodinách, nebo potvrdit 

diagnózu FRAXE, kde se ji testem PCR nepodařilo vyloučit. Southern blotting za použití 

dvojitého štěpení může být použit stejným způsobem jako u FRAXA, typicky za použití 

HindIII a NotI jako kombinace enzymu ve spojení se sondou OxE20 (Knight, 1993). Je třeba 
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však dát pozor na vzácný polymorfismus HindIII, který generuje fragment o velikosti 

přibližně 6 kb, který může být zaměněn za úplnou mutaci (Blayau, 1998).  

Proto by měly být před vydáním zprávy o polymorfismu, zkontrolovány jakékoli 

velké oddělené expanze kolem této velikosti. Pokud je analýzou PCR primární test, je 

považováno za normální až 30 opakování, avšak rozsah rozmezí meziproduktu/premutací je 

nejistý, vzhledem k relativní raritě těchto alel. Proto by každá alela mající přes 30 opakování 

měla být považována za potenciálně nestabilní. Je méně pravděpodobné, že by prenatální 

diagnóza byla nabízena nosičům FRAXE než nosičům FRAXA, ale laboratoře by měly i 

nadále sledovat místní klinické pokyny týkající se rozsahu molekulárních testů FRAXE ve 

svém regionu (Macpherson, 2012). 

3.6  Diagnostické testování: POI a FXTAS 

Doporučení pro POI/POF je v první řadě vyšetření konvenčním karyotypem, aby se 

vyloučily abnormality pohlavních chromosomů předtím, než bude zahájeno testování 

fragilního X, a tedy pokud je přijat pouze vzorek s lithiem/heparinem, bylo by žádoucí 

požádat o další vzorek ve zkumavce s EDTA pro analýzu fragilního X, čímž se sníží riziko 

ohrožení testu poškozením DNA. Doporučená vyšetření na FXTAS mohou v některých 

případech vyžadovat také molekulární testy pro jiné neurologické genové mutace, v takovém 

případě by měla být dohodnuta nejvhodnější a nákladově efektivní testovací strategie mezi 

laboratoří a ošetřujícím klinikem (Macpherson, 2012). 
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4 LÉČBA 

 Ve snaze vyvinout cílenou léčbu pro FXS, bylo provedeno několik studií, která 

mohou zlepšit některé symptomy a kvalitu života postiženého pacienta. Tyto výzkumy měly 

různé přístupy k léčbě, převážně podle svých cílů, ať už se jedná o aktivaci genu FMR1 nebo 

o přímou léčbu symptomů, spojených s touto chorobou. Mechanizmus účinku některých léků 

se zaměřuje na epigenetickou modulaci, glutamatergický systém a regulaci translace cílových 

mRNA FMRP (Hagerman, 2002). 

Obrázek 13: Terapeutické cíle a FXS fyziopatogeneze (převzato a upraveno z: Saldarriaga, 2014) 

V neuronu s normálním rozmezím CGG repetic v genu FMR1, je strukturální 

konformace euchromatinu, která umožňuje normální postup při přepisu do transkripčního 

mechanismu, díky acetylaci histonů H3 a H4. Tato konformace umožňuje normální produkci 

proteinu FMRP, který následně inhibuje mRNA translaci některých neuronových proteinů, 
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jako Neuroligin, NMDA Receptor (NMDAR), AMPA Receptor (AMPAR) a receptor 

mGluR5. Případná exprese nad 200 repetic vedou k detekci CpG ostrůvků pomocí DNA 

methyltransferáz (DNMT). Tyto methylované cytosiny jsou rozpoznávány MeCP2, které 

přitahují a aktivují histonové deacetylázy (HDAC), jenž štěpí acetylové skupiny z histonů H3 

a H4 v blízkosti postiženého segmentu, čímž kondenzují chromatin. Společně tak umlčí gen, 

znemožňující nadměrnou produkci neuronálních proteinů, které způsobují neurální hyper-

excitabilitu, spinální dysmorfogenesi a následné klinické projevy (Rueda, 2011).  

Přestože při pozorování účinků kyseliny listové na tuto vadu, bylo pozorováno snížení 

křehkých míst v chromosomu X a v in vitro modelech FXS, nemá tento lék stejný účinek při 

metodě in vivo. Její přínos by mohl vyplývat z úlohy tohoto mikronutrientu při methylaci a 

hydroxylaci neurotransmiterů, reakcí spojených s jejich syntézou a metabolismem (Hagerman, 

2002). První klinické studie s tímto doplněním v 80. letech naznačily, že kyselina listová 

dávala obdobný pozitivní účinek, jaký byl získaný s použitím stimulantů, konkrétně v 

motorické koordinaci, jazyku a řeči. Účinnost tohoto léku však byla obtížně demonstrována v 

kontrolovaných studiích, omezující její potenciál jako možnou léčbu a kontraindikací pro 

pacienty se záchvaty a FXS (Hagerman, 2002; Rueda, 2011). 

Podobně se zdá, že L – acetyl – karnitin inhibuje tvorbu křehkých míst v chromosomu 

X. Jeho podání pacientům s FXS se výrazně zlepšuje porucha pozornosti spojená s 

hyperaktivitou, nicméně nemá vliv na methylaci genu FMR1 ani na jeho expresi (Hagerman, 

2002; Bagni, 2012).  

Kyselina valproová, známá jako tichý genový reaktivátor (Bagni C, 2012; Detich N, 

2003) je slabým reaktivátorem alel FM ve FXS (Bagni, 2012; Tabolacci, 2008). Bylo zjištěno, 

že díky podávání tohoto léku pacientům s FXS, se zlepšuje jejich porucha pozornosti spojená 

s hyperaktivitou (ADHD). U pacientů s tonicko-klonickými záchvaty, krizí a přítomností 

částečných záchvatů, patří mezi léky první volby, stejně jako zvýšení koncentrace GABA a 

snížení dopaminu, které v kombinaci fungují jako výborné stabilizátory nálady a mohou být 

použity v případech bipolární poruchy u dospělých i u dětí. (Hagerman, 2002; Bagni, 2012; 

Torrioli, 2010). 

Nejlepší léčiva k léčbě příznaků ADHD u FXS jsou stimulanty včetně přípravků 

methylfenidátů nebo smíšených amfetaminových solí. Tyto léky by však neměly užívat děti 

mladší pěti let, protože mohou často způsobit podrážděnost (Hagerman, 2009). Nicméně 

pokud se objeví závažné příznaky ADHD po dosažení věku pěti let, pak může být užitečný i 
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guanfacin nebo klonidin. Klonidin může být také použit k léčbě poruchy spánku, což je 

společný problém pro malé děti s FXS. Alternativně pomůže melatonin v dávce 1 až 3 mg 

před spaním pro usnadnění spánku u dětí s FXS (Wirojanan, 2009).  

Jedním z velkých zájmů a farmakologických cílů pro léčbu FXS je obnovení aktivity 

FMR1 genu snížením methylace DNA a změnou acetylace histonů H3 a H4 (Bagni, 2012). 

V dnešní době, jsou testována léčiva, která by snížila rychlé změny nálad, úzkostné 

poruchy a poruchy chování u pacientů s tímto syndromem, a to pomocí inhibitorů 

selektivního zpětného vychytávání serotoninu u přenašečů PM, které byly dříve užívány k 

účinnému léčení agresivního chování, úzkosti a deprese (Hagerman, 2002).  Lithium je také 

vynikajícím stabilizátorem nálady u pacientů s FXS a může tedy sloužit jako léčivo pro 

cílenou léčbu FXS (Hagerman, 2009). 

 Ačkoli i v dnešní době probíhá mnoho výzkumů a zkoumají se účinky léčiv, nebyl 

zatím pro léčbu FXS jasně definováný lék. Léky, které se vyskytují na trhu, slouží buď jako 

experimentální léčba (lithium, serotoinové inhibitory) nebo tlumí symptomy onemocnění 

(kyselina listová, kyselina valproová, L – acetyl – karnitin atd) (Hagerman, 2002). 
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5 ZÁVĚR 

Přestože má syndrom fragilního X chromosomu velmi závažné postižení s obrovskými 

následky na vývoj jedince s prevalencí pohybující se poměrně ve vysokých hodnotách (1:310 

až 200 pro ženy a 1:250 až 450 pro muže), je i dnes toto postižení vyšetřováno v rámci 

prenatální diagnostiky jen velmi zřídka.  

První zmínky o tomto syndromu byly popsány již na začátku roku 1949 Mertinem a 

Bellovou, avšak jeho úplné objasnění nemáme dodnes. I když známe jeho podstatu, kterou 

způsobuje abnormální počet trinukleotidové expanze (CGG repetic) ve FMR1 genu 

lokalizovaném na chromosomu X, původ této aberace je nám stále záhadou. Nicméně 

následkem této dynamické mutace je redukce či absence proteinu FMRP, který je nezbytný 

pro správný vývoj neuronů a je zodpovědný za typické znaky tohoto postižení, jako jsou 

pomalejší vývoj jedince, neplodnost u mužů i žen (u mužů navíc spojen s morfologickými 

odlišnostmi při vývoji genitálií), typické charakteristické rysy v obličeji, neurologické 

poruchy, poruchy chování, ale také možné fyziologické změny, u již dospělých jedinců, které 

jsou asociovány se syndromem fragilního X, a tak převážně u žen, jako předčasné ovariální 

selhání (FXPOI) a naopak u mužů jako syndrom tremoru/ataxie (FXTAS).  

V rámci diferenciální diagnostiky FXS je nutné vyloučit jemu podobné syndromy 

(např. Prader-Willi, Sotosův, Klinefelterův atd) čímž se zvyšuje náročnost klinickéhých 

rozpoznání syndromů asociovaných s FXS (FXPOI, FXTAS). V laboratorní diagnostice 

existuje několik metod pro verifikaci FXS a syndromů FXPOI a FXTAS a to počínaje 

metodami cytogenetických vyšetření přes senzitivnější molekulárně genetické vyšetření, a to 

za použití několika metodik, jako jsou Southern blotting analýza, fluorescenční PCR nebo 

použitím specializovaných diagnostických komerčních kitů. 

I když je syndrom znám již delší dobu, jeho léčba je stále spíše v rovině 

experimentální a jedná se ve většině případů o utlumení jednotlivých příznaků tohoto 

onemocnění či přímé potlačení jeho vlivu než o samotnou léčbu. Léčba je cílena na zmírnění 

příznaků, jako je porucha pozornosti, záchvaty (ať už epileptické nebo náladové), nebo 

naopak na zlepšení koordinace motoriky a řeči. V dnešní době je snaha o využití několika 

typů farmak pro utlumení příznaků samotného syndromu X, ještě před jejich projevem (nebo 

alespoň o jejich zmírnění), nicméně jasné výsledky či přesná data zatím stále chybí, a tak není 

možné jejich globální využití v běžné praxi.  
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