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Pomocí jednoduchého 
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Jak se dědí genetické poruchy?
DNA je mapou života - nese v sobě veškerou genetickou 
informaci, kterou naše tělo potřebuje ke svému fungování. 
Každý úsek DNA, který má určitou specifickou funkci, se 
nazývá gen. 

 
 

 
 
 

 POKUD JSOU OBA RODIČE PŘENAŠEČI 
ONEMOCNĚNÍ, MŮŽE BÝT JEJICH DÍTĚ TÍMTO 
ONEMOCNĚNÍM POSTIŽENO.
Takový případ nastává, když dítě zdědí dva nesprávně 
fungující geny (od každého rodiče jeden). Pokud spolu 
mají dva přenašeči dítě, existuje pravděpodobnost  
1 ku 4, že dojde k přenosu na dítě.

NĚKDY GEN PŘESTÁVÁ FUNGOVAT  
V DŮSLEDKU ZMĚNY (MUTACE).
Člověk, který má takový 
nefunkční změněný gen, 
se označuje jako přenašeč. 
Přenašeč je obvykle 
zdravý (nepostižený 
onemocněním), protože 
jeho druhý gen funguje 
správně. 

Člověk dědí jeden gen 
od matky a jeden gen 
od otce. 

GENY SE OBVYKLE 
VYSKYTUJÍ V PÁRECH.
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Kdo je ohrožen? 
Všichni jsme přenašeči genetických změn, které se nijak 
neprojevují na našem vlastním zdraví, ale mohou způsobit 
onemocnění našich dětí. 
Jediným způsobem, jak zjistit, zda jste přenašečem tohoto 
onemocnění, je provedení genetického testu. Většina lidí, 
kteří o sobě zjistí, že jsou přenašeči, jsou zdraví a nemají 
v rodinné anamnéze žádný známý případ výskytu tohoto 
onemocnění.

Měl by se můj partner také nechat 
testovat?
Většina genetických onemocnění je autozomálně 
recesivních, což znamená, že aby u dítěte existovalo riziko 
onemocnění, musí být přenašeči oba rodiče. Pokud jste 
přenašeč nějaké autosomálně recesivní poruchy, je důležité 
zjistit, zda je přenašečem téže poruchy také váš partner. 

U některých poruch existuje pro dítě riziko i v případě, že 
je přenašečem pouze matka. Tyto poruchy se označují jako 
poruchy vázané na chromozom X.

Co když jsme přenašeči?
Pokud jste těhotná, můžete z prenatálního diagnostického 
testu zjistit, zda je vaše dítě touto poruchou postiženo. 
Tato informace může být užitečná při řízení dalšího 
průběhu vašeho těhotenství a může vám rovněž 
poskytnout potřebnou dobu na to, abyste se připravili - 
fyzicky, finančně i emocionálně - na narození děťátka  
který bude potřebovat speciální péči.

Pokud skutečnost, že jste přenašeč, zjistíte ještě před 
početím, existují určité způsoby, jak před otěhotněním 
zabránit vzniku genetických poruch u dítěte. Jednou  
z možností je oplodnění in vitro s využitím diagnostického 
testu, na jehož základě se vyberou zdravá embrya, která se 
pak použijí k implantaci. Je také možné použít darovaná 
vajíčka nebo spermie od dárce, který není přenašečem. 
Některé páry se rozhodnou pro adopci. Váš lékař s vámi 
může jednotlivé možnosti prokonzultovat podrobněji. 

Pokud jste nastávajícím rodičem 
nebo plánujete založení rodiny, 
pravděpodobně chcete udělat vše, co 
bude ve vašich silách, abyste se na 
novou roli připravili.

Genetický test pro nastávající  
rodiče  vám poskytne bližší pohled  
na vaše geny, abyste zjistili, zda u  
vás existuje riziko přenosu nějaké 
dědičné poruchy na vaše dítě. Znalost 
vaší genetické výbavy (včetně 
případného přenašečství) je jednou  
z nejdůležitějších věcí, jaké můžete  
v rámci přípravy na rodičovství udělat. 

Interpretace výsledku?
Test se zaměřuje na více než 200 různých poruch 
způsobujících vážné zdravotní komplikace v dětském 
věku. Tyto zdravotní komplikace jsou jasně rozděleny 
do různých oblastí klinických dopadů. 

Jak přesný je tento genetický test? 
Genetický test s vysokou mírou přesnosti určuje, zda jste 
přenašečem zmutovaného genu, který by mohl způsobit 
vznik onemocnění. Negativní výsledek znamená, že 
nejste přenašečem genové mutace, na kterou jste byli 
testováni. Nicméně test není stoprocentní. Stále existuje 
malá pravděpodobnost, že můžete být přenašečem,  
i když byl váš test negativní.

Jak se test provádí?
Jedná se o běžnou laboratorní analýzu vaší DNA, která 
umožňuje zjistit, zda jste přenašečem nějaké genetické 
poruchy. 

Je genetický test povinný?
Všechny testy jsou dobrovolné. Rozhodnutí o tom, zda 
podstoupíte genetický test, nebo jej odmítnete, závisí 
pouze na vás. 

Úplný seznam onemocnění  je k dispozici v přiložené brožura. 

Zkracuje 
předpokládanou 
délku života

Nižší předpokládaná 
délka života a vyšší  
úmrtnost v dětství

Ovlivňuje kvalitu 
života

Silně ovlivňuje kvalitu života; 
obvykle nemá vliv na  
délku života

Přínosy včasné 
léčby

Včasná léčba může 
prodloužit délku života 
nebo zmírnit příznaky

Ovlivňuje intelek-
tuální schopnosti

Spojeno s různými  stupniémi 
intelektuální retardace

KLINICKÉ DOPADY

Připravte se 
na život.




