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Souhrn: 
 
Cíl studie: posoudit možnosti detekce volné DNA v plazmě 
pacientů po transplantaci srdce a využití teto metody 
za účelem diagnostiky akutní rejekce srdečního štěpu. 
Metodika: Pomocí PCR jsme analyzovali přítomnost různých 
úseků DNA v plazmě u pacientů po transplantaci srdce. 
Výsledky: Na několika DNA markerech jsme prokázali, že 
citlivost PCR analýzy není dostatečná (detekce ředění 
maximálně okolo 1:50) pro průkaz nízké koncentrace 
dárcovské DNA v plazmě příjemce. Také jsme prokázali cca 
40% přítomnost Y chimerismu v ženských  tkáních – to dále 
snižuje možnost použití PCR pro specifickou detekci volné 
DNA. Nicméně, použití nested PCR umožní detekci volné 
DNA (v případě analýz nekompetujících úseků DNA) 
dárcovského původu i při ředění 1:1000000. 
Závěr: Vzhledem k nízké citlivosti PCR pro danou aplikaci 
a vysoké míře chimerismu je nepravděpodobné, že by detekce 
pomocí volné DNA mohla být v blízké budoucnosti použita 
k rutinnímu vyšetření akutní rejekce. 
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Summary: 
 
Aim of the study: To evaluate the possibility of the detection 
of free DNA (like a marker of acute rejection) in the plasma of 
patients after heart transplantation. 
Methods: Using PCR different genetic markers were analyzed 
in plasma of the patients after heart transplantation. 
Results: On more genetic markers we have shown, that the 
PCR sensitivity is not high enough (detection of the dilution 
max ~ 1:50) to prove the low concentration of free plasma 
DNA of donor origin in the case, that forensic markers or 
dialelic polymorphisms are used. In the tissue of female aortas, 
we have detected the presence of Y chromosome specific 
DNA in ~ 40%. 
Conclusions: Because of the low sensitivity of the method 
used and high prevalence of chimerism, it is not likely, that in 
the near future could be the detection of free plasma DNA 
used for routine examination of acute rejection. 
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1. Úvod 
 
V současné době je ortotopická transplantace srdce 

(OTS) zavedenou metodou léčby terminální fáze srdečního 
selhání. Hlavním imunologickým problémem OTS je akutní 
rejekce (AR), neboli odhojování štěpu. Akutní rejekce 
představují jednu z nejčastějších příčin morbidity a mortality 
těchto nemocných. 

Časná diagnostika akutní rejekce je v případě srdečního 
štěpu v současné době možná pouze pomocí opakovaně 
prováděných endomyokardiálních biopsií (EMB). 
Endomyokardiální biopsie je však invazivní a potenciálně 
rizikový, časově a finančně náročný zákrok. Jako racionální 
a velmi žádoucí se tak jeví hledání spolehlivé neinvazivní 
metody, která by EMB v uvedené indikaci plně nahradila. 

Jednou z teoretických možnosti neinvazivní diagnostiky 
akutní rejekce srdečního štěpu je sledování přítomnosti 
nebuněčné (volné) DNA dárcovského původu v krvi příjemce 
(tzv. vDNA-chimerismus). Transplantace orgánů je současně 
transplantací DNA dárce, z čehož vyplývá, že nekróza buněk 
štěpu by měla být doprovázená uvolněním dárcovské DNA 
do plasmy příjemce. Přítomnost této nebuněčné DNA by 
mohla být ukazatelem poškození štěpu. 

 Vlastní práce je zaměřena na posouzení možnosti 
využití detekce vDNA-chimerismu v diagnostice akutní 
buněčné rejekce u pacientů po OTS. 
 
2. Pracovní hypotézy a cíle 
 

1. Při poškození štěpu rejekčním procesem dochází 
k nekróze jeho buněk a uvolnění vDNA do krve příjemce. 

Pracovní hypotézy: 

2. Volná DNA je detekovatelná pomocí metody řetězové 
polymerázové reakce (PCR), která by se měla vyznačovat 



 7 

vyšší senzitivitou a relativně vyšší orgánovou specificitou 
ve srovnání s ostatními technikami. 

3. Takto detekovatelná volná DNA dárcovského původu 
v krvi příjemce by měla odrážet rozsah poškození 
srdečního štěpu akutní rejekcí. 

1. Posoudit možnost detekce volné DNA a stanovení jejího 
původu v séru příjemců OTS pomoci využití metody 
řetězové polymerázové reakce. 

Cíle: 

2. V případě identifikace vDNA chimerismu u příjemců OTS 
posoudit vztah mezi přítomnosti vDNA dárcovského 
původu a výskytem akutní rejekce. 
 

3. Metodika 
 

3.1. Soubor nemocných  
Do projektu bylo zařazeno 96 (82,8%) z celkového počtu 

116 nemocných, u nichž byla na našem pracovišti provedena 
OTS v období 1/2005 – 12/2007. U všech nemocných byla 
použita bikavální technika OTS. 77 pacientů (80%) bylo 
operováno v urgentním pořadí, z toho 22 na mechanické 
srdeční podpoře. Základní charakteristika souboru příjemců 
a dárců je uvedena v tabulce 1. V průběhu sledování zemřelo 
8 pacientů (8,3%), za 6 týdnů až 23 měsíců po operaci. 
Všichni nemocní byli v době vyšetření před zařazením 
na čekací listinu seznámeni s protokolem studie a podepsali 
informovaný souhlas. 

 
Tabulka1. Základní charakteristika dárců a příjemců. 

 Pohlaví Věk 
(let) 

Diagnosa 
 muž žena ICHS DKMP ostatní 

 

Příjemce 
70 26 18-74 

 
36 

(37.5%) 
48 

(50.0%) 
12 

(12.5%) 

Dárce 76 20 13-60    
ICHS - ischemická choroba srdeční, DKMP – dilatační kardiomyopatie 
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3.2. Endomyokardiální biopsie 
EMB byly prováděny dle standardního protokolu:  

Období po OTS 
 

EMB 
1. měsíc 4x jednou týdně 

2. - 3. měsíc každých 14 dnů 
4. - 6. měsíc jednou měsíčně 

7. - 12. měsíc každé 3 měsíce 
 
Během sledování bylo provedeno celkem 1156 

endomyokardiálních biopsií. Stupeň rejekce jsme hodnotili 
podle Banffské klasifikace. U 55,2% pacientů byla 
histologicky verifikována jedna nebo více epizod akutní 
buněčné rejekce stupně Banff 2-3B. 

 
3.3. Odběry vzorků, izolace DNA 

V době transplantace srdce byly odebrány vzorky tkáně 
z aort dárce i příjemce. Jaderná DNA dárců i příjemců byla 
izolována z těchto vzorků pomocí vysolovací metody 1. 

Vzorky periferní krve k analýze přítomnosti vDNA 
dárcovského původu byly odebírány v den EMB, vždy před 
provedením tohoto vyšetření. Plná krev byla centrifugována 
10 minut při 3500 rpm. Získaná plazma byla recentrifugována 
dalších 10 minut za stejných podmínek. Vrchních 200μL 
plazmy bylo použito k izolaci volné DNA pomocí kitu 
Nucleospin Blood Quick Pure kit (Macherey-Nagel). 
Úspěšnost izolace vDNA byla prokázána amplifikací části 
genu pro interleukin-6. 

 
3.4. Zpracování vzorků 

Z důvodu vyloučení možnosti kontaminace v případě 
analýz přítomnosti Y chromosomu byly vzorky zpracovávány 
pouze ženami - pracovnicemi laboratoře. Z obdobných důvodů 
byly používány výhradně sterilní špičky s filtrem 
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a experimenty byly připravovány ve sterilním boxu. Analýzy 
byly provedeny dvakrát v různou dobu, abychom 
minimalizovali možnost falešně pozitivních/negativních 
výsledků a v případě neshody byly analýzy opakovány. 
3.5 PCR metodika pro detekci DNA alel 

Pro analýzu senzitivity PCR metody pro detekci 
různých DNA alel jsme použili dvě DNA varianty: 

 
 VNTR polymorfismus v genu pro NOs 
 C-572G variantu v genu pro interleukin-6 
 

Pro analýzu přítomnosti akutní buněčné rejekce 
srdečního štěpu jako marker byl použit Y chromosom. 

PCR chemikálie byly použity od firmy Fermentas 
(Canada, Burlington) a základní PCR protokol byl následující: 
PCR směs sestávala z (celkový objem 25 µL) 1xPCR pufr, 
0.2 mmol/L každého dNTP, 1.5 mmol/L MgCl2, 0.1 U Taq 
DNA polymerázy, 1 pmol/L primerů a cca1 μL DNA (20-
100 ng). DNA byla amplifikována na přístroji PCR Dyad 
(Peltier) za následujících podmínek: počáteční denaturace 
96°C (3 min); následujících 35 cyklů 95°C (15 sec), annealing 
a 72°C (30 sec). PCR byla ukončena amplifikačním krokem 
72°C (3 min). Pro analýzu markerů v genech pro SRY byla 
použita metoda nested PCR. 

 
4. Výsledky 
 

4.1. Izolace dárcovské DNA v plasmě příjemce 
Na několika DNA markerech jsme prokázali, že citlivost 

PCR analýzy není dostatečná (detekce ředění maximálně 
okolo 1:50) pro průkaz nízké koncentrace dárcovské DNA 
v plazmě příjemce v případě použití forenzních markerů (viz 
obr. 1) či běžných dvoualelických polymorfismů. 
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Obrázek 1. Amplifikace DNA úseků IL-6 

 
 

A - úspěšná izolace DNA ve všech případech (1 - standardní DNA, 2 - 10 plasmatická 
DNA, 11 - kontrolní DNA, 12 - negativní kontrola) 
B - analýza sériového ředění DNA ze dvou různých IL-6 homozygot ukazuje, že G-
alela není detekovatelná při ředění 1:100 (1 - DNA standart, 2 - CC homozygot, 3 - 
GG homozygot, 4 - ředění 1:1, 5 - ředění 1:2, 6 - ředění 1:5, 7 - ředění 1:100, 8 - 
ředění 1:200, 9 - ředění 1:1000, 10 - ředění 1:10000, 11 - ředění 1:500000, 12 - ředění 
1 1000000 
 
4.2. Detekce vDNA chimerismu v plasmě žen 

Za účelem posouzení přítomnosti vDNA chimerismu 
jsme v první fázi zkoumali podskupinu příjemců OTS 
ženského pohlaví. Přítomnost vDNA chimerismu byla 
posuzována na základě detekce Y chromosomu. Během 
prvních tří měsíců jsme provedli 24 vyšetření vzorků periferní 
krve u třech příjemců OTS ženského pohlaví.  

Izolace DNA byla provedena dle výše popsaného 
protokolu. Sex-specifický úsek Y chromosomu jsme 
amplifikovali pomocí nested PCR a produkty detekovali 
elektroforeticky a „real-time PCR“. Základní charakteristika 
podskupiny zobrazena v tabulce 3. 
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Tabulka 3. Základní charakteristika podskupiny žen. 
 Věk (let) Diagnóza Dárce 

Pac. A 
 

59 
 

ICHS 
 

muž 

 
Pac. B 

 
26 

 
DKMP 

 
žena 

 
Pac. C 

 
46 

 
ICHS 

 
žena 

ICHS – ischemická choroba srdeční, DKMP – dilatační kardiomyopatie 
 
V prvním případě (pacientka A) byla stanovena 

přítomnost Y chromosomu v plazmě dárce během prvních 
21 dnů. Akutní rejekce štěpu však histologicky prokázána 
nebyla (viz obr. 2). 

 

Obrázek 2. Amplifikace DNA z plasmy pacientky A 

 
1 - DNA standard, 2 - kontrolní DNA muže, 3 - kontrolní DNA ženy, 4 - příjemce 
před OTS, 5 - dárce OTS. Izolace DNA: 6 - 1. den, 7 - 7. den, 8 - 14. den, 9 - 21. den, 
10 - 28. den, 11 - 35. den, 12 - 50.den, 13 - 64. den, 14 - 78. den, 15 - 92. den, 16 - 
106. den, 17 - 120. den, 18 - negativní kontrola 

 

V druhém případě (pacientka B) Y chromosom byl 
detekován v dárcovské tkání a také 7. den po OTS v plasmě 
příjemkyně. Současně byla histologicky zjištěna akutní rejekce 
Banff 2 (viz obr. 3). 
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Obrázek 3. Amplifikace DNA z plasmy pacienta B 

1 – standardní DNA, 2 – kontrolní DNA muže z celé krve, 3 – kontrolní 
DNA ženy z celé krve, 4 – kontrolní DNA muže z plasmy, 5 – DNA ze 
štěpu. Izolace DNA z plasmy: 6 – 1. den, 7 – 7. den, 8 – 14. den, 9 – 21. 
den, 10 – 28. den, 11 – 35. den 

V posledním případě se jednalo o dárce i příjemce 
ženského pohlaví. V žádném ze vzorků jak před OTS tak 
i při pravidelných kontrolách nebyl detekován Y chromosom 
přesto, že při 2. EMB byla histologicky verifikována akutní 
rejekce Banff 3A (viz obr. 4). 

Obrázek 4. Amplifikace DNA z plasmy pacienta C 

1 – standardní DNA, 2 – kontrolní DNA muže z celé krve, 3 – kontrolní 
DNA ženy z celé krve, 4 – kontrolní DNA muže z plasmy, 5 – DNA ze 
štěpu. Izolace DNA z plasmy: 6 – 1. den, 7 – 7.den, 8 – 14. den, 9 – 21. den, 
10 – 28. den, 11 – 35. den po OTS 

Výše uvedený příklad (pacient B) demonstruje, že 
chimerické buňky mohou být přítomné i v orgánech zdravých 
jedinců, což výrazně omezuje použití metody detekce vDNA 
po transplantaci za účelem detekce akutní rejekce. 
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4.3. Stanovení prevalence chimerismu u žen 
Vzhledem k popsaným výsledkům dalším krokem 

bylo posouzení frekvence výskytu Y chromosom pozitivních 
buněk u žen. Za tímto účelem byly vyšetřeny vzorky tkání 
ascendentní aorty 40 žen, z toho 17 vzorků bylo dárcovského 
původu a 23 od příjemkyň. Základní charakteristika 
podskupiny příjemkyň znázorněna v tabulce 4. Informace 
o předchozích transfuzích a těhotenstvích dárkyň nebyla 
k dispozici. 
 

Tabulka 4a. Základní charakteristika příjemkyň 
 Diagnosa  Transfuse 

v anamnéze 
Narození 

syna 
v anamnéze ICHS DKMP Ost. 

Příjemce 
6 

(26,1%) 
8 

(34,8%) 
9 

(39,1%) 
11 

(47,8%) 
6 

(26,1%) 

ICHS – ischemická choroba srdeční, DKMP – dilatační kardiomyopatie 
 

 
Tabulka 4b. Základní charakteristika příjemkyň 
 Imunosupresivní schéma 
Příjemce I II III 

20 
(86,9%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,4%) 

I – Cyklosporin A (CyA) + mykofenolat mofetil (MMF) + kortikosteroid, 
II - Tacrolimus+ MMF + kortikosteroid, III - MMF + kortikosteroid 

Přítomnost Y mikrochimerismu byla zjištěna v 19 ze 
40 vzorků tkání. Vyšší výskyt mikrochimerismu jsme 
zaznamenali v dárcovských aortách (11 orgánů ze 17 
analyzovaných, 64.7%) než v aortách příjemců (8 orgánů z 23, 
34.8%). 

 Nalezli jsme tendenci k vyššímu výskytu rejekčních 
epizod v případě transplantace orgánů od dárců s nálezem 
Y specifické sekvence, rozdíl však nebyl statisticky významný 
(viz tab. 5). Rovněž byla zaznamenána tendence k nižšímu 
výskytu rejekce u Y chromosom pozitivních příjemkyň. 
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Tabulka 5. Výskyt rejekčních epizod. 

  N   
Akutní rejekce 

(Banff 2-4) 
Bez 

rejekce   

dárce 
 

11 SRY+ 63.7 % 36.3 % 
n.s. 6 SRY- 33.7 % 66.3 % 

příjemce 
 

15 SRY- 50 % 50 % 
n.s. 8 SRY+ 35.7 % 64.3 % 

SRY+ - Y chromosom pozitivní, SRY- - Y chromosom negativní 
 

Také jsme zaznamenali tendenci k vyššímu vzniku 
Y chimerismu u příjemkyň, kterým byla v minulosti podána 
krevní transfuse (viz tab. 6). 

 
Tabulka 6. Souvislost mezi podáním krevní transfuse a narozením 

syna s výskytem Y chimerismu u příjemkyň. 
 

Příjemce 
 

N 
 

Předchozí transfuse 
Narození syna 
v anamnéze 

SRY+ 8 (34.8%) 5 (62.5%) 2 (25.0%) 
SRY- 15 (65.2%) 6 (40%) 4 (26.7%) 

SRY+ - Y chromosom pozitivní, SRY- - Y chromosom negativní 
 

5. Diskuse 
 

Přítomnost velkého množství nebuněčné neboli volné 
DNA (vDNA chimerismus) v krvi člověka byla poprvé 
prokázána u nemocných s některými nádorovými 
onemocněními 2. Následně byla přítomnost vDNA chimerismu 
prokázána i u gravidních žen 3, 4. Koncem devadesátých let 
byla prokázána přítomnost vDNA chimerismu I u pacientů 
po transplantaci jater a ledvin. Rovněž byla prokázána přímá 
souvislost mezi výskytem volné DNA v moči a přítomnosti 
akutní rejekce ledvinného štěpu 5-7. 

Detekce nebuněčné DNA dárcovského původu 
u pacientů po transplantaci se jevila být slibnou metodou 
neinvazivní diagnostiky akutní rejekce. Použití metody PCR, 
kdy dochází k mnohařadovému zmnožení hledaného úseku 
DNA, se zdálo být nadějným prostředkem k získání informace 
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o přítomnosti cizorodé DNA. Nicméně, při analýze uměle 
připravených směsí PCR produktů, které obsahují různé alely 
v jiném poměru než 1:1, možnost spolehlivé detekce méně 
koncentrované alely končí přibližně při ředění 1:10 – 1:50 8. 
Podobné výsledky byly revidovány recentně I jinými autory 9. 
Zdá se tak, že použití VNTR (variable number tandem repeat) 
variant pro diagnostiku AR nebude možné při použití 
současných metod molekulární genetiky. 

Ve výzkumu jsme se pokusili stanovit prevalenci 
chimerismu v ženských tkáních. Použitím nested PCR metody 
jsme detekovali výskyt chimerismu cca v 50% vzorků. Toto 
číslo je ve srovnání s výsledky ostatních výzkumů vyšší 
z důvodu použití citlivější metody 10. Vzhledem k vysoké 
prevalenci DNA chimerismu u žen je velice obtížné detekovat 
původ chimérické DNA v plasmě ženských příjemců 
srdečního štěpu, což znemožňuje použití stanovení vDNA 
v plasmě jako markeru akutní rejekce srdečního štěpu. 

Problém kompetice DNA úseků při PCR však odpadá 
v případě, že by k detekci AR byly použity přísně specifické 
úseky DNA. K posouzení přítomnosti vDNA chimerismu 
pomocí detekce specifických úseků Y chromosomu může 
sloužit skupina příjemců ženského pohlaví, pokud je dárcem 
muž. Prokázali jsme, že použitím metody nested PCR lze 
detekovat sekvence specifické pro Y chromosom při ředění 
1:100000 8. Problémem však je, že chimérické buňky mohou 
být přítomné nejenom v orgánech pacientů po transplantaci ale 
i v orgánech již před transplantací 10. Chimerické buňky byly 
také detekovány použitím metody in situ hybridizace 
Y chromosomu v ledvinách, játrech a srdcích zdravých žen. 
Původcem chimerismu mohou být především aplikované 
transfúze a prodělané (i nedokončené) gravidity u žen, které 
čekaly narození syna 3, 4. 

Využití metody polymerázové reakce (PCR) 
v diagnostice rejekce půjde pravděpodobně jinou cestou. 
V poslední době se objevují práce, které analyzují expresi 
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definovaných genů (v leukocytech), které mají vztah k aktivaci 
imunitního procesu a nálezy korelují s výskytem rejekce 
(metoda GeneExpressionProfiling (GEP – AlloMap) 11. Pro 
tyto účely bylo definováno 11 kandidátních genů, u kterých je 
známo, že jsou účastny v různých fázích aktivace imunitního 
procesu a vzniku rejekce štěpu. Dosavadní výsledky ukázaly, 
že přítomnost / nepřítomnost exprese této skupiny genů dovolí 
rozlišit pacienty bez rejekce od těch, kde je přítomna rejekce 
vyššího stupně (≥ 3A podle Banffské klasifikace; ROC 0.80 
pro období více než 6 měsíců a 0.86 více než 1 rok po 
transplantaci). Z praktického hlediska je především podstatná 
velmi vysoká spolehlivost (> 99%) detekce nepřítomnosti 
střední nebo těžké rejekce u pacientů, kteří jsou více než rok 
po transplantaci. To by dovolilo zcela opustit režim 
protokolárních biopsií. Metoda byla ověřována ve větší 
klinické studii (Cardiac Allograft Rejection Gene Expression 
Observational - CARGO Study). Na základě výsledků byl 
navržen model sledování rejekce doporučovaný u stabilních 
pacientů, kteří jsou více než 2 měsíce po transplantaci 12.  

Další studovanou úlohou existence vDNA chimerismu 
po transplantaci orgánů je jeho vliv na vznik tolerance štěpu. 
Předpokládá se, že migrace buněk příjemce 
do transplantovaných orgánů může zlepšit přežití štěpu. Dříve 
bylo prokázáno, že dlouhodobé křivky přežívání ženských 
příjemců srdce jsou příznivější než u příjemců pohlaví 
mužského 13. Naše výsledky také demonstrují tendenci k lepší 
toleranci štěpu Y chromosom pozitivními příjemkyněmi. Tato 
skutečnost není dosud spolehlivě vysvětlena. Lze spekulovat, 
že zlepšené přežívání souboru žen způsobuje podskupina 
s přítomností tkáňového chimerismu, která je zvýhodněna 
proto, že chimerismus zde funguje jako určitá forma 
„imunologického preconditioningu“. Naopak, je známo, že 
osud štěpu od dárců ženského pohlaví je obvykle horší než 
od dárců pohlaví mužského. Zde by mohla hrát roli větší zátěž 
cizorodým genetickým materiálem v podskupině 
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„chimerických“ dárců. Toto jsou náměty pro další výzkum, 
který by mohl přispět k řešení velice důležité otázky tolerance 
štěpu po orgánových transplantacích 14. 
 
6. Závěr 

 
Podle výsledků tohoto výzkumu i dle současných 

poznatků se zdá, že detekce volné DNA dárcovského původu 
v plazmě příjemce není vhodnou metodou pro analýzu akutní 
rejekce po transplantaci srdce. Forenzní analýza naráží 
na vzájemnou kompetici vysoce variabilních úseků DNA 
během PCR. Základním předpokladem úspěšnosti metody by 
bylo vyloučit (nebo přesně charakterizovat) jakýkoli 
chimerismus jak u dárce, tak u příjemce. To by zkomplikovalo 
předtransplantační vyšetření a znesnadnilo kriterium rychlé a 
snadné diagnostiky akutní rejekce. 



 18 

Reference: 
1. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting 

out procedure for extracting DNA from human 
nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988;16(3):1215. 

2. Leon SA, Shapiro B, Sklaroff DM, Yaros MJ. Free 
DNA in the serum of cancer patients and the effect of 
therapy. Cancer Res 1977;37(3):646-50. 

3. Lo YM, Corbetta N, Chamberlain PF, Rai V, Sargent 
IL, Redman CW, et al. Presence of fetal DNA in 
maternal plasma and serum. Lancet 
1997;350(9076):485-7. 

4. Lo YM, Tein MS, Lau TK, Haines CJ, Leung TN, 
Poon PM, et al. Quantitative analysis of fetal DNA in 
maternal plasma and serum: implications for 
noninvasive prenatal diagnosis. Am J Hum Genet 
1998;62(4):768-75. 

5. Zhang J, Tong KL, Li PK, Chan AY, Yeung CK, Pang 
CC, et al. Presence of donor- and recipient-derived 
DNA in cell-free urine samples of renal 
transplantation recipients: urinary DNA chimerism. 
Clin Chem 1999;45(10):1741-6. 

6. Zhong X, Hahn D, Troeger C, al. Cell-free DNA in 
urine: a marker for kidney graft rejection, but not for 
prenatal diagnosis. Ann N Y Acad Sci 2001;945:250-
257. 

7. Li Y, Hahn D, Zhong XY, Thomson PD, Holzgreve 
W, Hahn S. Detection of donor-specific DNA 
polymorphisms in the urine of renal transplant 
recipients. Clin Chem 2003;49(4):655-8. 



 19 

8. Hubacek JA, Vymetalova Y, Bohuslavova R, Kocik 
M, Malek I. Detection of donor DNA after heart 
transplantation: how far could it be affected by blood 
transfusion and donor chimerism? Transplant Proc 
2007;39(5):1593-5. 

9. Kristt D, Stein J, Yaniv I, Klein T. Assessing 
quantitative chimerism longitudinally: technical 
considerations, clinical applications and routine 
feasibility. Bone Marrow Transplant 2007;39(5):255-
68. 

10. Koopmans M, Kremer Hovinga IC, Baelde HJ, 
Fernandes RJ, de Heer E, Bruijn JA, et al. Chimerism 
in kidneys, livers and hearts of normal women: 
implications for transplantation studies. Am J 
Transplant 2005;5(6):1495-502. 

11. Deng MC, Eisen HJ, Mehra MR, Billingham M, 
Marboe CC, Berry G, et al. Noninvasive 
discrimination of rejection in cardiac allograft 
recipients using gene expression profiling. Am J 
Transplant 2006;6(1):150-60. 

12. Starling RC, Pham M, Valantine H, Miller L, Eisen H, 
Rodriguez ER, et al. Molecular testing in the 
management of cardiac transplant recipients: initial 
clinical experience. J Heart Lung Transplant 
2006;25(12):1389-95. 

13. Dorazilová  Z, Málek I, Pirk J. Program transplantace 
srdce v IKEM v období od 31.1. 1984 do 31.5. 2005. 
Cor Vasa 2007;48:98-107. 



 20 

14. Claas F. Chimerism as a tool to induce clinical 
transplantation tolerance. Curr Opin Immunol 
2004;16(5):578-83. 

 
 


	Úvod      6
	Pracovní hypotézy a cíle práce   6
	Metodika      7
	Soubor nemocných    7
	Endomyokardiální biopsie   8
	Odběry vzorků, izolace DNA   8
	Zpracování vzorků    8
	PCR metodika pro detekci DNA alel  9

	Výsledky     9
	Izolace dárcovské DNA v plasmě příjemce 9
	Detekce vDNA chimerismu v plasmě žen 10
	Stanovení prevalence chimerismu u žen 13

	Diskuse      14
	Závěr      17
	Reference      18
	1. Úvod
	Obrázek 2. Amplifikace DNA z plasmy pacientky A
	Obrázek 3. Amplifikace DNA z plasmy pacienta B
	Obrázek 4. Amplifikace DNA z plasmy pacienta C

	Příjemce
	Období po OTS
	EMB
	Pac. A
	Imunosupresivní schéma
	N




	Tabulka 4a. Základní charakteristika příjemkyň
	Tabulka 4b. Základní charakteristika příjemkyň

