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Seznam použitých zkratek

AMC

amniocentéza

AFP

alfa-fetoprotein

AR

autozomálně recesivní

BMI

index tělesné hmotnosti
(body mass index)

bp

páry bazí

CAH

kongenitální adrenální hyperplázie

Ct

prahový cyklus
(treshold cycle)

CVS

biopsie choria
(chorionic villi sampling)

FACS

průtoková cytometrie
(fluorescence-activated cell sorting)

FISH

fluorescenční in situ hybridizace
(fluorescent in situ hybridisation)

GE

genomické ekvivalenty

hCG

lidský choriový gonadotropin
(human chorionic gonadotropin)

HD

Huntingtonova chorea
(Huntington disease)

HG

(hyperemesis gravidarum)

HLA

lidský histokompatibilitní antigen
(human leukocyte antigen)

HON

hemolytické onemocnění novorozenců

hPL

lidský placentární laktogen
(human placental lactogen)

IUGR

intrauterinní růstová retardace
(intrauterinne growth restriction)

MACS

magnetická separace buněk
(magnetic-activated cell sorting)

MALDI-TOF

(Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass
spectrometry)

MOM

(multiple of medians)

MS

hmotnostní spektrometrie
(mass spectrometry)

NRBC

jaderné erytroblasty
(nucleated red blood cells)

PAPP-A

těhotenský plasmatický protein A
(pregnancy-associated plasma protein A)

PCR

polymerázová řetězová reakce
(polymerase chain reaction)

PE

preeklampsie

RFLP

polymorfismus délky restrikčních fragmentů
(restriction fragment length polymorphism)

SBA

lektin ze sóji
(soybean agglutinin)

SNP

jednonukleotidový polymorfismus
(single nucleotide polymorphism)

uE3

nekonjugovaný estriol
(unconjugated estriol)

1.

Úvod

Prenatální diagnostika, obor sdružující řadu lékařských odvětví, představuje
důležitý zdroj informací o vyvíjejícím se plodu. Informuje nejenom o jeho morfologii
či stáří, ale i o jeho případném abnormálním vývoji způsobeném chromozomálními
aberacemi a vrozenými vývojovými vadami.
Výzkum na poli prenatální diagnostiky se věnuje neustálému zdokonalování již
zavedených metod a hledání nových přístupů. Nejspolehlivější jsou již po řadu let
diagnostické metody invazivní, jejichž výkon však představuje riziko pro matku i plod.
Pozornost je proto zaměřena na vývoj neinvazivních metod a na jejich zavedení
do rutinní praxe. Kromě ultrazvukového a biochemického screeningu, jež jsou součástí
prenatální diagnostiky již řadu let, se v poslední době snaží řada týmů o vývoj
neinvazivních metod založených na analýze extracelulárních fetálních nukleových
kyselin cirkulujících v periferní krvi matky.
Tato práce hodnotí kvantitativní změny extracelulární fetální i celkové (fetální
a mateřské) DNA v mateřské cirkulaci u těhotných žen s plodem mužského pohlaví
v době onsetu těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí.
Práce se zabývá zejména vlivem interindividuální variability počtu kopií DYS-14
sekvence na kvantifikaci extracelulární mužské fetální DNA v mateřské cirkulaci.

Předkládaná práce zahrnuje tyto cíle:

Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence u zdravých
mužů.
Prostřednictvím duplexové PCR v reálném čase s využitím DYS-14 a SRY sekvencí
jako markerů byl určen individuální počet kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované
z periferní krve zdravých mužů.

Kvantifikace extracelulární fetální a celkové DNA v plasmě gravidních žen.
Extracelulární fetální a celková DNA byla kvantifikována v periferní krvi gravidních
žen prostřednictvím markerů specifických pro Y chromozom (SRY gen a DYS-14
sekvence) a houskeepingového genu pro β-globin. Hladiny extracelulární DNA byly
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porovnávány

mezi

skupinou

fyziologických

gravidit

a

gravidit

postižených

těhotenskými komplikacemi souvisejícími s placentární dysfunkcí.

Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence u plodů
mužského pohlaví.
Prostřednictvím duplexové PCR v reálném čase s využitím DYS-14 a SRY sekvencí
jako markerů byl určen individuální počet kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované
ze vzorků získaných odběrem plodové vody a biopsie choriových klků.
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2.

Literární přehled

2.1. Invazivní metody prenatální diagnostiky
Běžně používanými invazivními metodami jsou amniocentéza, biopsie choriových
klků a kordocentéza. V některých případech mohou být spojeny s komplikacemi
ohrožujícími matku a plod - například částečným odtokem plodové vody, krvácením,
kontrakcemi

dělohy,

abrupcí

placenty,

infekcí,

či

předčasným

porodem

(Hájek et al., 2000).

2.1.1. Amniocentéza
Amniocentéza spočívá v transabdominálním odběru plodové vody. V plodové
vodě se nacházejí fetální buňky, jejichž hlavním zdrojem je pokožka těla plodu. Kromě
epidermálních buněk se v plodové vodě nacházejí bronchopulmonální buňky,
fibroelastoidní buňky a buňky ektodermu amnia, který vystýlá amniální dutinu. Malá
část buněk se do plodové vody dostává z urogenitálních vývodů. K cytogenetické
analýze se používá

zejména

lehce kultivovatelných

buněk

fibroelastoidních

a fibroepiteloidních (Hájek et al., 2000).
Amniocentéza se provádí nejčastěji ve druhém trimestru gravidity, vzácněji již
v prvním trimestru (časná amniocentéza), kdy je spojena s vyšším rizikem potratu
(Daniel et al., 1998), nebo ve třetím trimestru, kdy je taktéž zvýšeno riziko komplikací
následovaných předčasným porodem (Stark et al., 2000). Amniocentéza prováděná
ve druhém trimestru je relativně bezpečná metoda s rizikem spontánního abortu do 1%
(Blackwell et al., 2002, Eddleman et al., 2006, Daniilidis et al., 2008).

2.1.2. Biopsie choriových klků
Při

této

metodě

se

již

po

10.

týdnu

těhotenství

transcervikálně

či transabdominálně odebírá malé množství buněk choriových klků. Výhodou biopsie
choriových klků (CVS) oproti amniocentéze je možnost získání většího množství
neporušených buněk. Buňky choriových klků rostou rychle a pro cytogenetickou
analýzu mohou být využity již po krátké kultivaci. Nicméně přibližně v 1% vzorků CVS
se nalézají chromozomální mozaiky placenty, tedy odchylky od genomu plodu
(Brambati et al., 1998).
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Udávané riziko spontánního abortu se při provedení biopsie choriových klků
pohybuje kolem 1% (Brambati et al., 1998, 2002). Dále tato metoda může být
provázena vznikem končetinových defektů plodu, zejména je-li technika provedena
před 10. týdnem gravidity (Cunniff et al., 2004).

2.1.3. Kordocentéza
Kordocentéza, tedy přímý odběr krve plodu z pupečníkové žíly, se provádí
ve třetím trimestru gravidity a je indikována v případech potřeby rychlé karyotypizace
plodu či při Rh alloimunizaci plodu.

Riziko

spontánního

abortu spojené

s kordocentézou se pohybuje mezi 1-2% (Tongsong et al., 2000).

2.2. Neinvazivní metody prenatální diagnostiky
Nespornou výhodou neinvazivních diagnostických metod je minimální zátěž
a riziko pro matku i plod. Nejrozšířenější metody, biochemický a ultrazvukový
screening, upozorňují na zvýšené riziko vzniku vrozené vývojové vady. Pozitivní
výsledky screeningu jsou pak indikací k invazivnímu vyšetření.
V současnosti dochází k rozvoji nových neinvazivních metod založených
na analýze fetálních buněk a extracelulárních nukleových kyselin nacházejících
se v periferní krvi těhotné ženy. Tyto rychle se vyvíjející metody již v některých
případech nahrazují metody invazivní.

2.2.1. Biochemický screening
Vyšetření hladin hormonů (tzv. biochemických markerů) v krevním séru
těhotných žen se provádí v prvním a druhém trimestru gravidity. Nejdůležitější markery
používané pro biochemický screening jsou alfafetoprotein (AFP), lidský choriový
gonadotropin (hCG), těhotenský plasmatický protein A (PAPP-A) a nekonjugovaný
estriol (uE3). Vyšetřením kombinace těchto biochemických markerů lze dosáhnout
zhruba 80% úspěšnosti detekce plodů s Downovým syndromem (Canick et al., 2005).
Se screeningem druhého trimestru je spjat především AFP, tvořený od 29. dne
početí zejména játry a ledvinami plodu. Diagnostické využití tohoto fetálního
glykoproteinu v prenatální diagnostice je založeno na patologicky zvýšené propustnosti
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fetoplacentární bariéry provázející poruchy uzávěru nervové trubice (Brock et al 1973,
Wald et al., 1977) nebo na snížené biosyntéze AFP v játrech plodu a porušené
vaskularizaci placenty u chromozomálně podmíněných vývojových vad plodu
(Chard et al 1984, Brambati et al., 1986).
Dalším významným biochemickým markerem je lidský choriový gonadotropin.
Syntéza hCG probíhá v buňkách syncytiotrofoblastu a odráží kvalitu a hmotnost
trofoblastu. V prenatální diagnostice se využívá beta podjednotky tohoto glykoproteinu
(ßhCG). Zvýšení koncentrací ßhCG bylo prokázáno u chromozomálních aberací plodu,
poruch uzávěru přední stěny břišní, intrauterinní růstové retardace (IUGR)
či v případech zániku plodu (Bogart et al 1987, Wald et al 1988).
PAPP-A je glykoprotein produkovaný v těhotenství zejména trofoblastem
a

následně

uvolňovaný do

mateřské

cirkulace.

Hladiny

PAPP-A

narůstají

od 5.-18. týdne gravidity, snížené koncentrace poukazují již v 6.-9. týdnu těhotenství na
riziko Downova syndromu (Wald et al., 1992).
Nekonjugovaný estriol je produkován placentou z maternálních substrátů.
Snížení koncentrací uE3 je považováno za nejspolehlivější marker trisomie
chromozomu 18 (Palomaki et al., 1995) a upozorňuje též na riziko vývoje plodu
s trisomií chromozomu 21 (Canick et al., 1988).

2.2.2. Ultrazvukový screening
Ultrazvukové vyšetření pro větší efektivitu doplňuje biochemický screening,
čímž se dá dosáhnout zhruba 85% úspěšnosti v detekci trisomických plodů
už od prvního trimestru gravidity (Borrel et al., 2004). Markery, kterých se při tomto
vyšetření

používá,

jako

prosáknutí

záhlaví

plodu

(nuchální

translucence)

(Benacerraf et al., 1985, Nicolaides et al., 1994), absence nosní kůstky (Cicero et al.,
2001) či defekt nosní kůstky (Bromley et al., 2002), délka pažní kosti (humeru)
(Rotmensch et al., 1992), délka stehenní kosti (femuru) (Nyberg et al., 1993) aj.,
odrážejí skutečnost, že chromozomální aberace plodu jsou doprovázeny vnitřními nebo
vnějšími morfologickými odchylkami pozorovatelnými na ultrazvuku.
Například nejvýznamnějšími charakteristickými znaky trisomie chromozomu 21
jsou zkrácená délka femuru, nuchální translucence větší než 6 mm (Hájek et al., 2000)
a absence nosní kůstky (Cicero et al., 2001).
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2.2.3. Fetální buňky v mateřské krvi
Některé fetální buňky jako erytroblasty (NRBC- nucleated red blood cells),
leukocyty, buňky trofoblastu či kmenové a progenitorové buňky hematopoetického
a mezenchymálního původu kolují v krevním oběhu matky, odkud mohou být izolovány
a některé z nich následně použity pro vyšetření v prenatální diagnostice. Pro toto vyžití
jsou

nejvhodnější

fetální

erytroblasty;

jiné

buňky,

jako

fetální

leukocyty,

mezenchymální a hematopoetické kmenové a progenitorové buňky, v mateřské
cirkulaci přetrvávají celoživotně, a jsou proto pro prenatální diagnostiku nepoužitelné.
O perzistenci leukocytů v mateřské cirkulaci informoval Schroder et al. (Schroder et al.,
1974), perzistenci CD34+ a CD38+ hematopoetických kmenových a progenitorových
buněk prokázala například Bianchi et al. (Bianchi et al., 1996), když ve frakci CD34+
a CD38+ pozitivních buněk získaných pomocí průtokové cytometrie prokázala výskyt
mužské DNA u ženy 27 let po porodu syna.
Guetta et al. taktéž prokázal persistenci CD34+ buněk po porodu u 6 žen z 23,
u nichž předcházelo těhotenství s plodem mužského pohlaví. Tyto fetální buňky jsou
navíc snadno kultivovatelné - počet buněk fetálního původu se zvýšil po kultivaci
z průměrného počtu 3 buňky na 36 buněk ve vzorku (Guetta et al., 2003).

2.2.3.1.

Typy fetálních buněk

Buňky trofoblastu
Buňky trofoblastu jsou hlavním zdrojem extracelulární fetální DNA, což
prokázal Alberry et al., když kvantifikací DYS-14 sekvence získal v prvním trimestru
u 5 gravidit bez přítomnosti zárodku (anembryonic pregnancies) stejné hladiny
extracelulární fetální DNA jako u 15 kontrolních gravidit (148,3 GE/ml u patologických
gravidit vs. 145,3 GE/ml u fyziologických; analýza provedena prostřednictvím PCR
v reálném čase) (Allbery 2007).
Izolace těchto velkých vícejaderných buněk z mateřské cirkulace je obtížná.
Ztěžuje ji nedostatek vhodných protilátek specifických pro trofoblast. Často
používanými jsou HLA-G protilátky, jejichž prostřednictvím buňky trofoblastu izoloval
například Wijk et al. Fetální původ poté ověřoval metodou fluorescenční in situ
hybridizace (FISH) s Y specifickou sondou, přičemž u 21 vzorků gravidit v 8.-14. týdnu
(10 plodů mužského pohlaví, 11 plodů ženského pohlaví) dosáhl v určování pohlaví
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plodu 70% sensitivity a 91% specifity (Wijk et al., 2001). Jiný tým (Tjoa et al., 2007)
ale naopak informoval o neúspěšné izolaci buněk trofoblastu prostřednictvím protilátek
HLA-G. Z krve 9 gravidních žen (10.-20. týden gravidity) nebyli schopni izolovat
jedinou buňku trofoblastu fetálního původu (Tjoa et al., 2007).
Buňky trofoblastu jsou navíc vychytáváním v plicích matky rychle odstraňovány
z mateřského oběhu. Alternativou v získávání těchto buněk je výplach dělohy nebo
děložního hrdla prováděný od prvního trimestru gravidity. Výplachem dělohy
gravidních žen v prvním trimestru získal ErgIn et al. buňky trofoblastu ve 12 ze 13
vzorků a výplachem děložního hrdla v 10 ze 12 vzorků. Následné určení pohlaví plodu
metodou FISH se sondami pro X a Y chromozom bylo u první z metod úspěšné v 92%
a u druhé metody v 80% (ErgIn et al., 2001).
Nevýhodou pro využívání buněk trofoblastu v prenatální diagnostice je výskyt
placentárního mozaicismu– karyotyp asi 2% buněk trofoblastu se liší od karyotypu
buněk plodu (Henderson et al., 1996).

Jaderné erytroblasty
Jaderné erytroblasty (NRBC) jsou nejvhodnějším typem buněk pro prenatální
diagnostiku. Linie těchto hematopoetických buněk se během vývoje plodu tvoří jako
jedny z prvních a mohou proto být detekovány v raných stádiích gravidity. Jejich krátká
životnost (zhruba 90 dnů) navíc zaručuje, že nebudou v mateřské krvi přítomny dlouho
po porodu. Jsou poměrně lehce detekovatelné prostřednictvím řady povrchových
antigenů, které exprimují. Nevýhodou pro využití těchto buněk v prenatální diagnostice
je, že pouze zhruba 30% erytroblastů izolovaných z mateřské krve je fetálního původu
(Sekizawa et al., 2007). Navíc tyto buňky neexpandují v kultuře, což představuje
problém pro analýzu metafázických chromozomů (Chen et al., 1998, Guetta et al.,
2004).

2.2.3.2.

Izolace NRBC

Množství buněk fetálního původu nacházejících se v mateřské cirkulaci je velmi
malé- v 1ml mateřské krve se nachází průměrně jediná buňka (Bianchi et al., 1997).
Izolovat NRBC lze prostřednictvím magnetické separace (MACS) (Mavrou et al., 1998,
2003, 2007, Troeger et al., 1999, Nagy et al., 2005, Zhao et al., 2004) či prostřednictvím
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FACS (fluorescence-activated cell sorting) (Bianchi et al., 1996), za použití NRBCspecifických protilátek jako jsou protilátky proti transferinovému receptoru CD71
(Jansen et al., 2001, Nagy et al., 2005, Zhao et al., 2004, Kolialexi et al., 2007, Mavrou
et al., 2007), embryonálním ε-globinovým řetězcům (Christensen et al., 2003, Mavrou
et al., 2003, Nagy et al., 2005), ς-globinovým řetězcům (DiNaro et al., 2000),
či fetálním γ-globinovým řetězcům (Mavrou et al., 1998, Christensen et al., 2003). Je
též možné kroku CD71+ pozitivní selekce předřadit krok deplece leukocytů s využitím
protilátek specifických pro CD45 antigen (Mavrou et al., 1998).
Rozsáhlá studie zahrnující řadu lékařských center v USA prokázala otestováním
2700 vzorků krve gravidních žen, že sensitivita FACS při detekci NRBC dosahuje 13%,
zatímco sensitivita MACS dosahuje 44% (Purwosunu et al., 2006).
Většina markerů používaných k izolaci NRBC ale není fetálně specifická. To
sice neplatí pro izolaci fetálních NRBC prostřednictvím ε-globinu, tento embryonální
hemoglobin je ale produkován pouze v prvním trimestru těhotenství. Nagy et al.
detekoval ε-globin u 13 gravidních žen z celkových 14 (92,9% sensitivita), přičemž
nejúspěšnější byl u gravidit v prvním a počínajícím druhém trimestru, kdy z 6ml vzorků
krve izoloval průměrně 8 buněk pozitivních na ε-globin. Ke konci druhého trimestru se
průměrný počet buněk snížil na tři (Nagy et al., 2005).
Christensen et al. otestoval specifitu a sensitivitu metody využívající kombinaci
protilátek proti řetězcům γ-globinu a ε-globinu. Při využití γ-protilátek získal z krve
gravidní ženy v 11. týdnu gravidity 21 fetálních a 2 maternální NRBC, v kombinaci
s ε-protilátkami pak získali dalších 92 fetálních buněk (Christensen et al., 2003).
Po izolaci NRBC většinou následuje FISH v kombinaci s imunofenotypizací
(Mavrou et al., 1998, 2003, Christensen et al., 2003, Zhao et al., 2004, Krabchi 2006b),
FISH s X a Y specifickými sondami (Wijk et al., 2001, ErgIn et al., 2001) nebo PCR
(Takabayashi et al., 1995, Kolialexi et al., 2007) za účelem identifikace buněk fetálního
původu.
Větších výtěžků při izolaci fetálních buněk dosáhl Takabayashi et al. pomocí
hustotního gradientu roztoku Percollu, čímž ze 2ml vzorků krve získal průměrně
4 fetální NRBC, tedy zhruba 2x vyšší počet než bez použití Percollového hustotního
gradientu. Analyzovány byly vzorky krve 60 gravidních žen (od 4. do 40. gestačního
týdne), přičemž NRBC byly izolovatelné jen u žen nacházejících se v 8.- 24. týdnu
gravidity (Takabayashi et al., 1995).
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Novou metodu vhodnou k izolaci fetálních buněk z mateřské krve představil
Kitagawa et al. Využil faktu, že NRBC exprimují na svém povrchu velké množství
molekul galaktózy, jejímž prostřednictvím se vážou přes lektin ze sóji (soybean
agglutinin - SBA) na substrát pokrytý polymery (obr. 1) (Kitagawa et al., 2002). Takto
Kitagawa identifikoval NRBC v 96% vzorků krve získaných od 131 gravidních žen,
z čehož v 65% se jednalo o NRBC fetálního původu. Babochkina et al. ověřil
na vzorcích krve 11 gravidních žen (11.- 40. týden), že tato lektinová metoda poskytuje
asi 8x vyšší výtěžnost fetálních buněk z mateřské krve než metoda MACS (průměrně
ze vzorků izoloval lektinovou metodou 16 buněk fetálního původu a pouze 2 buňky
metodou MACS) (Babochkina et al., 2005). Úspěšně tuto lektinovou metodu použil
v prenatální diagnostice také například Sekizawa (Sekizawa et al., 2007).

Obr.
1:
Schéma
vazby NRBC na
substrát
pokrytý
polymery (PV-MeA)
přes lektin ze sóji
(SBA) specifický pro
galaktózu (Kitagawa
et al., 2002).

Nejnovější a zatím nejúspěšnější metodu vhodnou k izolaci fetálních NRBC
představil Huang et al. Tato metoda spočívá ve využití mikrofluidního čipu a těží
z faktu, že v krvi jsou NRBC jediným typem buněk obsahujícím jádro a zároveň
hemoglobin. Sestává ze dvou kroků: nejprve se krevní buňky rozdělí na buňky bez jádra
a s jádrem. Frakce jaderných buněk je pak ve druhém kroku separována dle přítomnosti
či nepřítomnosti hemoglobinu. Huang et al. takto detekoval v 1ml krve 58 gravidních
žen

(9.-

22.týden

gravidity)

průměrně

37,5

fetálních

buněk

(interval

0,37- 274,36 NRBC/ml), což je několikanásobně vyšší množství než u jiných metod
(Huang et al., 2008).
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2.2.3.3.
2.2.3.3.1.

Využití fetálních buněk
Určení pohlaví plodu

Metodou MACS s protilátkami anti-CD 71 a následnou imunofenotypizací
pomocí ε-globinových řetězců Nagy et al. izoloval NRBC ze 14 vzorků krve gravidních
žen. Pro každou jednotlivou buňku poté provedl kvantitativní fluorescenční PCR
s amplifikací genu pro amelogenin. Amelogenin se vyskytuje na chromozmu X i Y, ale
PCR produkty se liší velikostí. U 11 ze 14 případů tak správně Nagy et al. určil pohlaví
plodu (Nagy et al., 2005).
Sekizawa et al. použil k získání NRBC z mateřské krve lektinovou metodu,
následovanou FISH s X Y specifickými sondami a dosáhl 100% sensitivity i specifity,
když u 20 gravidních žen úspěšně určil pohlaví plodu. Přitom fetálního původu bylo
30% NRBC (14 z celkových 46 buněk detekovaných u gravidit s plody mužského
pohlaví) (Sekizawa et al., 2007).

2.2.3.3.2.

Kvantifikace fetálních buněk

Kvantifikaci fetálních buněk izolovaných z mateřské krve lze využít jako
prognostického markeru chromozomálních aneuploidií - množství buněk se v takových
případech zvyšuje. Zvýšené množství buněk je patrné u trisomie chromozomu 21 a to
zhruba pětkrát až šestkrát (Bianchi 1997 et al., Krabchi et al., 2006a, Mavrou et al.,
2003).
Mavrou et al. porovnal průměrné množství NRBC u 282 fyziologických gravidit
(ve 2. trimestru) s graviditami spojenými s různými komplikacemi a zjistil
devítinásobné zvýšení množství NRBC u trisomií chromozmu 21 (71 buněk
vs. 8, testováno 17 případů), pětinásobné zvýšení u gravidit postižených β-talasémií
(42 vs. 8 buněk, testováno 26 případů), šestinásobné zvýšení u plodů s Turnerovým
syndromem (51 vs. 8 buněk, 3 případy) a pětinásobné zvýšení u trisomie chromosomu
13 (37 vs. 8buněk, 1 případ) (Mavrou et al., 2007).
Signifikantně zvýšené množství NRBC u trisomií chromozomu 13 pozoroval
i Krabchi et al. (9 buněk u trisomického plodu oproti 2- 6 buňkám u normálních
gravidit). U 8 případů trisomie chromozomu 18 se vyskytovalo 4- 20 buněk, u dvou
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triploidických plodů 10- 25 buněk a u 4 případů trisomie gonozomů 14- 26 buněk
(Krabchi et al., 2006b).
Preeklamptická těhotenství vykazují taktéž zvýšené množství fetálních buněk.
Jansen et al. metodou MACS a FISH s X a Y specifickými sondami kvantifikoval
NRBC u 20 preeklamptických gravidit a 20 gravidit kontrolních. U 70 % pacientek
s preeklampsií byly nalezeny fetální buňky, zatímco v kontrolní skupině byly nalezeny
pouze v 15% případů. U preeklampsie byl průměrný počet 0,61 buněk/ml zatímco
u normálních gravidit 0,02 buněk/ml, což odpovídá 30 násobnému zvýšení množství
fetálních buněk u preeklampsií (Jansen et al., 2001).
Zhang et al. kvantifikoval buňky trofoblastu, jež byly izolovány z periferní
mateřské krve prostřednictvím HLA-G protilátek a zjistil čtyřnásobné zvýšení množství
buněk u preeklamptických gravidit (18 vzorků; medián 30,6 buněk) oproti
fyziologickým graviditám (16 vzorků; medián 6,9 buněk) (Zhang et al., 2008).
U gravidit, kde byli oba rodiče nositeli mutace pro β-talasémii, bylo taktéž
pozorováno zvýšené množství fetálních buněk, a to zhruba čtyřikrát – průměrně 30
buněk bylo detekováno u šesti gravidit s rizikem β-talasémie a průměrně 8 buněk
detekováno u šestnácti kontrolních gravidit. K izolaci byla použita metoda MACS
spojená s mikrodisekcí jednotlivých buněk (Kolialexi et al., 2007).

2.2.3.3.3.

Detekce AR onemocnění plodu

Kolialexi et al. se pokusil prostřednictvím genotypizace fetálních buněk
u 6 gravidit, kde byli oba rodiče nositeli mutace pro β-talasémii, identifikovat
paternálně zděděné mutace analýzou tří markerů (β–globin, D13S314 a GABRB3).
Vzhledem k nízké kvalitě mikrodisekcí získaných buněk a malé úspěšnosti PCR
amplifikace vybraných lokusů se mu to ale podařilo pouze v jediném případě (Kolialexi
et al., 2007).
DiNaro et al. u 4 ze 6 gravidit s rizikem β-talasémie

prostřednictvím

Percollového gradientu a protilátkám proti ς-globinovým řetězcům identifikoval NRBC
fetálního původu. Následnou PCR a sekvenací β–globinového genu, který je kritickým
místem vzniku mutací typických pro β-talasémii, určil správně genotyp plodů (DiNaro
et al., 2000).
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I přes drobné pokroky zůstává izolace nepoškozených fetálních buněk technicky
náročná a prenatální diagnostika založená na fetálních buňkách je často prakticky
znemožněna. Bischoff et al. informuje o neúspěchu pěti nezávislých laboratoří, v nichž
se nepodařilo izolovat jedinou buňku fetálního původu z krve 38 gravidních žen s plody
mužského pohlaví (Bischoff et al., 2003). V porovnání s extracelulární fetální DNA
se fetální buňky v mateřské cirkulaci vyskytují ve velmi malém množství a zůstávají
obtížně izolovatelné, a proto jako zdroj DNA plodu zůstávají oproti extracelulární
fetální DNA v pozadí.

2.2.4. Extracelulární fetální DNA
Od roku 1997, kdy Lo et al. informoval o objevu extracelulárních nukleových
kyselin fetálního původu cirkulujících v krevním oběhu matky, se začal rozvíjet zatím
nejperspektivnější obor neinvazivní prenatální diagnostiky (Lo et al., 1997).
Extracelulární fetální DNA je z periferní krve matky snadno izolovatelná, oproti
fetálním buňkám se zde vyskytuje ve větším množství a poskytuje široké spektrum
informací o genetické výbavě plodu.
Fetální extracelulární DNA byla také objevena v amniové tekutině gravidních
žen, a to ve zhruba 100-200x větším množství, než v plasmě gravidních žen. Plodová
voda, ač získávána invazivními metodami, tak může sloužit jakožto další zdroj fetální
extracelulární DNA pro prenatální diagnostiku (Bianchi et al., 2001).

2.2.4.1.

Zdroje extracelulární fetální DNA

Hlavním zdrojem extracelulárních nukleových kyselin v periferní krvi matky je
placentární trofoblast (Sekizawa et al., 2003, Alberry et al., 2007). Apoptická tělíska
placentárního trofoblastu vznikají při remodelaci placenty, která je charakterizována
proliferací a apoptózou trofoblastu. Tato tělíska se uvolňují do mateřské cirkulace
a chrání nukleové kyseliny před lytickým účinkem všudypřítomných DNáz a RNáz
(Hasselmann et al., 2001). Protože množství extracelulární fetální DNA nekoreluje
s množstvím cirkulujících fetálních buněk, původ extracelulární fetální DNA nespočívá
v těchto buňkách (Lo et al., 1998a).
V amniové tekutině se nacházející extracelulární fetání DNA je zřejmě jiného
původu než ta v mateřské cirkulaci. Možnými zdroji extracelulární fetální DNA
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v amniové tekutině jsou orgány plodu, které s amniovou tekutinou přicházejí do styku,
jako fetální ledviny a plíce či pokožka plodu. S touto teorií přišla Bianchi et al., když
u aneuploidních plodů neprokázala v amniové tekutině zvýšené koncentrace fetální
extracelulární DNA (Bianchi et al., 2001).

2.2.4.2.

Množství extracelulární fetální DNA

Fetální DNA je v mateřské plasmě detekovatelná od 5. týdne těhotenství
(Rijnders et al., 2003, Honda et al., 2002) a její koncentrace vzrůstá postupně od
1. trimestru do 3. trimestru (Lo et al., 1998a , Rijnders et al., 2003, Galbiati et al., 2005).
Průměrný poločas rozpadu extracelulárních nukleových kyselin bývá uváděn v řádu
minut, konkrétně například Lo et al. uvádí průměrný čas 16,3 minut (Lo et al., 1999).
Kvantifikací extracelulární fetální DNA v plasmě gravidních žen se jako první
zabýval Lo et al. Pro analýzu 50 vzorků plasmy žen ve druhém trimestru (25 vzorků)
a třetím trimestru (25 vzorků) fyziologických gravidit využil PCR v reálném čase
s amplifikací SRY genu. Koncentrace ve druhém trimestru se pohybovaly v rozmezí
3,3- 69,4 (průměr 25,4) genomických ekvivalentů/ml (GE/ml) a ve třetím trimestru
v rozmezí 76,9- 769 GE/ml (průměr 292,2) (Lo et al., 1998a). Koncentrace
extracelulární fetální DNA se tedy zvyšuje s gestačním týdnem, mění se ale i dle dalších
faktorů, jako je věk matky, BMI matky či nuchální translucence plodu (Galbiati et al.,
2005, Gerovassili et al., 2007).
Fetální DNA se v plasmě vyskytuje v malých fragmentech o velikosti
maximálně do 500bp, nejčastěji o velikosti do 300bp (Chan et al., 2004, Hromadníková
et al., 2006), a tvoří asi 3-6% (v závislosti na gestačním týdnu) z celkového množství
extracelulární DNA v mateřské plasmě (Lo et al.,1998a, Davalieva et al., 2006).
Koncentrace celkové extracelulární DNA se v plasmě zdravých, negravidních
dospělých pohybuje kolem 30- 100ng (103-104 GE/ml) (Wu et al., 2002). Množství
fetální DNA v mateřské cirkulaci se pohybuje v průběhu gravidity v řádech desítek
až stovek GE/ml (Lo et al.,1998a, Davalieva et al., 2006). Koncentrace extracelulární
fetální DNA v mateřské plazmě je překvapivě vyšší než koncentrace fetálních buněk,
kdy se v 1ml mateřské krve vyskytuje průměrně jediná buňka fetálního původu (Bianchi
et al., 1997).
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Lo et al. popsal nevyrovnaný poměr vysoké koncentrace fetální extrcelulární
DNA v mateřské cirkulaci, která byla zachycena ve všech sledovaných případech,
narozdíl od nízké koncentrace mateřské extracelulární DNA ve fetálním oběhu (detekce
pouze u 30% případů) (Lo et al., 2000). Také Sekizawa kvantifikoval extracelulární
DNA a zjistil, že průměrná relativní koncentrace mateřské extracelulární DNA
v pupečníkové krvi dosahuje 0,8%, zatímco fetální DNA se v mateřské cirkulaci
vyskytuje průměrně ve 14,3%, což svědčí o tom, že je fetální DNA uvolňována z buněk
trofoblastu (Sekizawa et al., 2003).
V amniové tekutině se extracelulární fetální DNA vyskytuje asi ve 100-200x
vyšším množství než v plasmě gravidních žen. Bianchi et al. kvantifikovala
extracelulární fetální DNA pomocí PCR v reálném čase s FCY sekvencí nacházející
se v jedné kopii na Y chromozomu. FCY sekvence je odvozena od lokusu DYS1. Tento
lokus se nachází na nerekombinantní části dlouhého raménka Y chromozomu a byl
identifikován prostřednictvím sondy p49a, podle níž bývá také někdy nazýván (Jovelin
et al., 2003). Bianchi et al. stanovila průměrné hladiny fetální extracelulární DNA jako
2668GE/ml (interval 228- 12 663GE/ml) a hladiny celkové extracelulární DNA
(kvantifikováno prostřednictvím ß-globinového genu) jako 3427GE/ml (interval
293- 15 786GE/ml). Koncentrace extracelulární DNA byly měřeny z amniové tekutiny
38 gravidních žen (průměrně v 16. týdnu gravidity), z nichž ve 36 případech se jednalo
o euploidní plody a ve 2 případech o plody s trisomií chromozomu 21. Množství
extracelulární fetální DNA přitom u aneuploidních plodů oproti plodům s normálním
karyotypem nebylo zvýšeno (Bianchi et al., 2001).

2.2.4.3.

Detekce fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci

Výzvou pro neinvazivní prenatální diagnostiku je hledání metod, kterými
by se zvýšila relativně nízká koncentrace fetální extracelulární DNA v cirkulaci
gravidních žen. Protože procentuální zastoupení fetální DNA v mateřské plasmě
se odvíjí od množství fetální DNA a od množství celkové DNA (mateřské i fetální),
jsou dva možné přístupy zefektivnění izolace malého množství fetální DNA –
selektivním „obohacením“ fetální DNA nebo potlačením mateřské frakce DNA (Lo
et al., 2008).
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O aplikaci druhého z přístupů se pokusil Dhallan (Dhallan et al., 2004), když
navrhnul způsob zvýšení relativního množství fetální DNA ošetřením vzorků
formaldehydem,

čímž

by

se

stabilizovaly

mateřské

leukocyty

a

omezilo

by se uvolňování mateřské DNA do plasmy. Fetální DNA by tak nebyla zřeďována
přítomností velkého množství mateřských nukleových kyselin. Tímto způsobem
dokázal Dhallan zvýšit relativní zastoupení fetální DNA v mateřské plasmě na 20-50%.
Tento úspěch ale nezávislé laboratoře nedokázaly zopakovat (Chung et al., 2005,
Chinnapapagari et al., 2005).
Li et al. (Li et al., 2004, 2004b, 2005, 2007) využil při analýze extracelulární
fetální DNA skutečnosti, že se fetální DNA v mateřské cirkulaci vyskytuje ve formě
kratších fragmentů (Chan et al 2004, Hromadníková et al., 2006) a zvýšil úspěšnost
izolace extracelulární fetální DNA tím, že se zaměřil právě na analýzu kratších úseků
separovaných na gelové elektroforéze. Separace fetální DNA dle velikosti předcházející
samotné analýze ale není příliš vhodná pro rutinní využití z důvodu zvýšeného rizika
kontaminace (Hromadníková et al., 2006b).
Pro detekci cirkulující fetální DNA v mateřské plasmě lze využít řady markerů.
Jako houskeepingový gen pro kvantifikaci celkové (mateřské i fetální) DNA a jako
pozitivní kontrola je často využíván β-globinový gen (GLO) (Lo et al., 1999, Ohashi
et al., 2001, Leung 2001, Hromadníková et al., 2002, Watanagara et al., 2003,
Gerovassili et al., 2007).

2.2.4.3.1.

Markery na chromozomu Y

Markery na Y chromozomu jsou v neinvazivní prenatální diagnostice využívány
ke stanovení pohlaví plodu. Často je využíván SRY gen (sex determining region Y) (Lo
et al., 1998a, 1999b, Leung et al., 2001, Zhong et al., 2001, 2002, Honda et al., 2002,
Hromadníková et al., 2003, Rijnders et al., 2003, Cotter et al., 2004, Galbiati et al.,
2005, Davalieva et al., 2006). Jediná kopie tohoto genu se nachází v těsném sousedství
pseudoautosomálního regionu na chromozomu Y. Gen SRY kóduje transkripční faktor
patřící do rodiny DNA- vázajících proteinů. Tento protein je nezbytný pro vývoj testes
a nazývá se proto TDF (testis-determining factor).
Dalším využívaným markerem na chromozomu Y je sekvence DYS-14 (Lo
et al., 1997, Honda et al., 2002, Sekizawa et al., 2001, Farina et al., 2004b, Gerovassili
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et al., 2007). Použití této sekvence je teoreticky výhodnější vzhledem k tomu,
že se DYS-14, narozdíl od jediné kopie genu SRY, vyskytuje ve více kopiích
(Zimmermann et al., 2005, Zhong et al., 2007, Picchiassi et al., 2008). Počet kopií DYS14 se pohybuje v rozmezí 50-200 kopií (Vogel a Schmidtke 1998) a liší
se interindividuálně.
DYS-14 byl původně název genomické sondy pJA36B2, jejímž prostřednictvím
byl identifikován gen TSPY (testis-specifický protein na Y chromozomu). Funkce
TSPY není zcela známa, nicméně se zdá, že je zapojen v procesu spermatogeneze
(Schnieders et al., 1996). Zdá se, že pJA36B2 je pseudogenem k pJA923 (TSPY), neboť
v testikulární mRNA byly detekovány pouze pJA923 specifické transkripty (Arnemann
et al., 1991). Pseudogeny jsou sekvence podobné genům ale bez funkce kódovat
proteiny.
Další marker, gen pro amelogenin, se nachází na chromozmu X i Y. Delece šesti
bází v intronu 3 tohoto genu na chromozomu X umožňuje odlišení chromozomu X a Y.
Produkt dvoustupňové PCR dlouhý 89 párů bází vzniká jen pokud gen pochází z Y
chromozomu (obr. 2). Genu pro amelogenin při určování pohlaví plodu využil například
Santacroce či Zhu et al. (Zhu et al., 2005, Santacroce et al., 2006).

Obr. 2: Porovnání DNA
sekvence v intronu 3
genu pro amelogenin na
X a na Y chromozomu.
Vyznačena delece 6bp na
chromozomu
X
a
lokalizace a orientace
primerů pro PCR (Zhu et
al., 2005).
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Stanghellini et al. použil jako marker repetitivní sekvenci DAZ (deletována
u azoospermie) a k ní se vázající DAZ4M8 sondu. DAZ sekvence se nachází
na dlouhém raménku Y chromozomu (Stanghellini et al., 2006).

2.2.4.3.2.

Epigenetické markery

O využití rozdílně metylované fetální a mateřské DNA v prenatální diagnostice
poprvé informoval Poon et al., jehož tým použil bialelický SNP (A/G) v oblasti IGF2H19 lokusu, jež je metylována u plodu, ale u matky metylována není. U 6 z 11
gravidních žen heterozygotních pro sledovaný polymorfismus úspěšně detekoval
metylovanou fetální alelu prostřednictvím metylačně-specifické PCR (Poon et al.,
2002).
Díky rozdílné metylaci u matky a plodu může jako vhodný epigenetický marker
sloužit RASSF1A gen (Chiu et al., 2007). RASSF1A je tumor-supresorový gen, jehož
exprese je umlčena hypermetylací promotoru u mnoha typů nádorových onemocnění
(např. karcinom plic, prsu, prostaty aj.) (Hesson et al., 2007). Fetální část placenty je
přitom zřejmě jediná nemaligní tkáň, kde je RASSF1A také hypermetylován.
Metylačně-sensitivní eseje využívají toho, že restrikční enzym BstU I štěpí
nemetylované (mateřské) úseky CGCC v promotoru pro RASSF1A, metylované
(fetální) úseky enzym naopak neštěpí. Ty mohou být poté detekovány a kvantifikovány
pomocí PCR v reálném čase (Chan et al., 2006).
V praxi prenatální diagnostiky využil rozdílně metylovaného genu RASSF1A
Tsui (Tsui et al., 2007) při kvantifikaci fetální DNA u preeklamptických těhotenství.
Popsal zvýšenou koncentraci RASSF1A genu před digescí i po digesci restrikčním
enzymem BstU I u preeklamptických gravidit oproti normálním graviditám.
Na podobném principu jako je rozdílná metylace RASSF1A promotoru, je
založena metoda využití rozdílně metylovaného promotoru genu SERPINB5 (mammary
serine protease inhibitor B5, také zvaný maspin) mezi mateřskými buňkami
(hypermetylace) a fetální částí placenty (hypometylace). Maspin je tumor supresorový
gen na chromozomu 18, který má vliv na motilitu, metastázi a angiogenezi buněk
podílejících se na vzniku nádoru prsu a prostaty (Bianchi et al., 2006). Bisulfátová
modifikace sekvence pro promotor tohoto genu konvertující nemetylovaný cytosin
na uracyl umožňuje oddělení PCR produktů mateřského a fetálního původu.
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V prenatální diagnostice

se

dá

využít

výhodné

pozice

tohoto

genu

na chromozomu 18 k detekci plodů postižených trisomií právě chromozomu 18 (Tong
et al., 2006). Tong et al. využil pro kvantifikaci kopií chromozomu 18 lokus 156
v maspin genu. Euploidická těhotenství mají ve sledovaném lokusu poměr alel 1:1,
zatímco triploidická 2:1 nebo 1:2 (Tong et al., 2006).
Hlavním omezením metod využívajících bisulfátové modifikace promotoru
maspin genu je, že při bisulfátové konverzi je degradováno až 96% fetální DNA
(Granau et al., 2001, Bianchi et al., 2006), což představuje u nízkých koncentrací,
v nichž se fetální DNA vyskytuje, velký problém. Proto je jako marker fetální DNA
lepší RASSF1A gen, který je v placentě hypermetylován, takže restrikční enzymy
selektivně destruují mateřské hypometylované sekvence (Chan et al., 2006).
V současnosti probíhá hledání dalších epigenetických markerů přítomných
na dalších chromozomech (Old et al., 2007, Chim et al., 2008).

2.2.4.4.
Vzhledem

Metody detekce fetálních extracelulárních nukleových kyselin
k relativně

nízkým

koncentracím

fetálních

extracelulárních

nukleových kyselin v mateřské periferní krvi je u metod detekce fetální DNA a RNA
kladen důraz na vysokou sensitivitu.

2.2.4.4.1.

PCR v reálném čase

PCR v reálném čase (Real-Time PCR) je v současnosti nejběžnější metodou
používanou pro detekci a kvantifikaci extracelulárních nukleových kyselin v krevním
oběhu matky. Jako první ji k tomuto účelu použil Lo et al. k průkazu fetální
extracelulární DNA v plasmě gravidních žen s plodem mužského pohlaví s využitím
SRY genu jako markeru (Lo et al., 1998a).
PCR v reálném čase je založena na průběžném monitorování vzrůstajícího
množství fluorescence, jež je uvolňována ze značené sondy při DNA amplifikaci
TaqMan DNA polymerázou. Množství uvolněné fluorescence odpovídá množství
amplifikovaného produktu. Samotná kvantifikace se provádí odečtením logaritmické
závislosti prahového cyklu Ct (treshold cycle), na koncentraci sériově zředěného vzorku
o známé koncentraci DNA.
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PCR v reálném čase dosahuje vyšší sensitivity než konvenční PCR. Honda et al.
při určování pohlaví plodu u 81 gravidních žen porovnal sensitivitu PCR v reálném čase
a konvenční PCR, přičemž konvenční PCR za použití DYS-14 sekvence dosahovala
v 5. týdnu gravidity sensitivity 95%, zatímco PCR v reálném čase v tomto gestačním
týdnu s použitím SRY genu vykazovala sensitivitu 100% (Honda et al., 2002).
Sensitivita metody se zvyšuje při použití dostatečného množství replikátů.
Hromadníková et al. u 44 gravidních žen správně určila pohlaví plodu detekcí SRY
genu s 96% sensitivitou. U 2 falešně negativních výsledků se analýzou vzorku
v sexplikátu místo původních triplikátů podařilo dosáhnout sensitivity 100%
(Hromadníková et al., 2003).

2.2.4.4.2.

Digitální PCR

Digitální PCR je založena na prostém počítání pozitivních a negativních signálů
v jamkách, odrážejících přítomnost nebo naopak nepřítomnost templátové molekuly.
Vzorek templátové DNA je přitom naředěn tak, že následnou PCR je v jamce
amplifikována méně než jedna molekula DNA. Použitím vhodné statistické metody pak
lze z poměru pozitivních/negativních signálů dopočítat skutečné množství DNA
v původním, nenaředěném vzorku (Vogelstein et al., 1999).
Na artificiálních vzorcích vykazuje digitální mikrofluidní PCR oproti nedigitální
PCR při stanovování koncentrací fetální DNA asi 3x větší sensitivity (Lun et al., 2008).
Při kvantifikaci pomocí nedigitální PCR se koncentrace mužské DNA ve vzorku
pohybovaly v rozmezí 4-7,6% v závislosti na trimestru. Při kvantifikaci pomocí
digitální PCR dosahovaly koncentrace mužské DNA ve vzorku 9-20%, což odpovídá
zhruba 2,5x větší výtěžnosti (Lun et al., 2008).
Další výhoda digitální PCR spočívá v tom, že při ní není, narozdíl od nedigitální
PCR, potřeba korelovat fluorescenční signál vzorku se standardním vzorkem, čímž
se snižuje riziko fluktuace ve výsledcích mezi laboratořemi.

Digitální PCR v emulsi
Kapičky vody v emulsi oleje fungují jako mikro-reaktory a poskytují stabilní
prostředí k provedení milionů mikro-reakcí. Ge et al. využil emulsní digitální PCR
k detekci fetální DNA v periferní krvi 76 žen v prvním trimestru gravidity s využitím
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sekvencí na Y chromozomu (SRY, DYS, DYZ) jako markerů. U všech gravidit správně
identifikoval plod mužského pohlaví (Ge et al., 2006).

Digitální PCR na mikrofluidním čipu
Při užití čipu může být jediný vzorek rozdělen na stovky až tisíce alikvót,
z nichž každá je podrobena samostatné amplifikační reakci. U velmi zředěných vzorků
odpovídá počet pozitivních signálů počtu cílových molekul. Ke kvantifikaci cílových
sekvencí tak není potřeba standardní křivky.
Digitální PCR na mikrofluidním čipu použili při detekci aneuploidií v materiálu
získaném z buněčné linie s trisomií chromozomu 21 Fan a Quake a Lo (Fan a Quake,
2007, Lo et al., 2007b). Lo et al. na artificiálních vzorcích stanovil poměr alel SNP
v lokusu rs8130833 na PLAC4 mRNA, placentárním transkriptu chromozomu 21.
Předpokladem pro tuto studii bylo, že u plodu s trisomií chromozomu 21 bude
do mateřské plasmy uvolňováno nadměrné množství jedné z alel. Nejprve metodou
Digital RNA SNP stanovil poměr alel daného genu na chromozomu 21
u heterozygotních plodů.
Nevýhodou této metody je ale právě omezení na fetální heterozygozitu SNP
na chromozomu 21. Metodou nazvanou Digital RCD (digital relative chromosome
dosage) Lo et al. přímo určil, zda je chromozom 21 přítomen v nadbytečném množství
oproti referenčnímu chromozomu (zde chromozom 1). Tato metoda není omezena na
použití u heterozygotních plodů (Lo et al., 2007b).
Fan a Quake použili stejný princip jako Lo (Lo et al., 2007b) v metodě Digital
RCD. Relativní množství genu pro amyloid nacházející se na chromozomu 21 stanovili
vzhledem k referenčnímu genu pro GAPDH na chromozmu 12 (Fan and Quake, 2007).

2.2.4.4.3.
Využití

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
MALDI-TOF

hmotnostní

spektrometrie

(Matrix-assisted

laser

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry) v prenatální diagnostice
představil Ding (Ding et al., 2004), když jejím prostřednictvím správně stanovil genotyp
plodu u 62 gravidit, z čehož 12 gravidit neslo riziko β-talasémie. Paternálně zděděné
mutantní alely IVS2 654 C→T, způsobující β-talasémii detekoval v 6 případech
(ve 100%). Ding zde představil protokol SABER (single allele base extension reaction),
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při němž dochází k prodlužování pouze mutantní fetální alely, takže signál
na spektrometrii není zeslaben signálem z normální (mateřské) alely. SABER protokol
je tak citlivější než standardní protokol prodlužování bazí (obr. 3).

Obr. 3: Schematické
znázornění standardního
protokolu prodlužování
bazí
(Standard
base
extension) a protokolu
SABER. Při standardním
protokolu
dochází
k prodlužování
mutantní
fetální alely (T) i normální
alely (C). Na hmotnostní
spektrometrii
poté
dominuje signál z normální
alely (nevybarvený peak)
nad signálem z malé frakce
mutantních fetálních alel
(vybarvený
peak).
U
SABER protokolu dochází
k prodlužování
pouze
mutantní fetální alely (T),
jejíž silný signál je poté na
spektrometrii dobře patrný
(vybarvený peak) (Ding et
al., 2004).

Vyšší sensitivitu SABER protokolu potvrdil i Li et al. Li navíc dosáhl zesílení
signálu získaného z MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie elektroforetickou separací
fragmentů DNA kratších než 300bp. Prokázal to na modelovém případu detekce
41 paternálně zděděných SNP lokusů v 18 normálních graviditách (Li et al., 2006),
a dále detekcí paternálně zděděné mutace G1138A způsobující achondroplázii
u 2 gravidit s rizikem vzniku tohoto onemocnění (Li et al., 2007). Li et al. také využil
MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie a protokol SABER při detekci paternálně
zděděného KEL1 genu u plodů, jejichž matky byly KEL1-negativní. Dosáhl 94%
sensitivity a 100% specifity, když u 30 případů z celkových 32 správně určil KEL
genotyp plodu (Li et al., 2008).
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2.2.4.5.

Využití extracelulární fetální DNA v neinvazivní prenatální
diagnostice

Metody využívající extracelulární fetální DNA v prenatální diagnostice lze
rozdělit

do

dvou

hlavních

skupin

–

metody

založené

na

detekci

přítomnosti/nepřítomnosti určitého genu či markeru fetálního původu v mateřské
plasmě a metody kvantifikující fetální DNA.

2.2.4.5.1.

Kvantifikace extracelulárních nukleových kyselin

Zvýšené hladiny extracelulární fetální DNA v krvi gravidních žen byly
zaznamenány u gravidit postižených aneuploidií plodu (trisomie chromozomů 13 a 21),
u preeklamptických těhotenství, u hyperemesis gravidarum, u těhotenství s intrauterinní
růstovou retardací u plodu (IUGR) a u předčasných porodů. Kvantifikace
extracelulárních fetálních nukleových kyselin by proto mohla sloužit jako prognostický
marker těchto komplikací.
Aneuploidie bývají provázeny patologií placenty, jako je abnormální
vaskularizace či nezralé choriové klky. Právě tyto komplikace by vysvětlovaly zvýšené
množství hladin fetální DNA v krvi gravidních žen, jejichž plod je postižen aneuploidií
chromozomu 13 a 21 (Wataganara et al., 2003).
Problém těchto přístupů, jenž ke kvantifikaci extracelulární fetální DNA
nejčastěji využívají markerů SRY a DYS-14, spočívá v jejich omezení na sekvence
nacházející se na Y chromozomu a tedy na plody mužského pohlaví. Na pohlaví
nezávislými markery by mohly být RASSF1A či gen SERPINB5 vyznačující
se rozdílnou metylací mezi mateřskými buňkami a fetální částí placenty. Zatím ale není
dostatečně ověřeno, zda kvantifikace prostřednictvím právě těchto markerů bude
dostatečně přesným screeningovým nástrojem.

2.2.4.5.1.1.

Aneuploidie

O využití kvantifikace extracelulárních nukleových kyselin v periferní krvi
matky jakožto prognostického markeru chromozomálních aberací se stále diskutuje.
V tabulce (tab. 1) je stručný přehled výsledků kvantifikace extracelulární fetální DNA
v plasmě či séru matky z osmi nezávislých laboratoří.
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Tab. 1: Výsledky kvantifikace extracelulární DNA u aneuploidních gravidit.

Kontroly
DNA (GE/ml)

Marker DNA
Autor
Lo et al., 1999
Zhong et al., 2000
Ohashi et al., 2001
Hromadníková et al.,2002
Lee et al., 2002
Spencer et al., 2003
Gerovassili et al., 2007*
Zhong et al., 2000
Ohashi et al., 2001
Watanagara et al., 2003
Gerovassili et al., 2007*
Zhong et al. 2000
Watanagara et al., 2003
Gerovassili et al., 2007*
Gerovassili et al., 2007*
Gerovassili et al., 2007*

Aneuploidie
tris 21
tris 21
tris 21
tris 21
tris 21
tris 21
tris 21
tris 18
tris 18
tris 18
tris 18
tris 13
tris 13
tris 13
45, X
triploidie

Fetální
SRY
SRY
SRY
SRY
DYS1
SRY
SRY, DYS-14
SRY
SRY
DYS1
SRY, DYS-14
SRY
DYS1
SRY, DYS-14
SRY, DYS-14
SRY, DYS-14

Celkové
globin
GAPDH
globin
globin
albumin
globin
GAPDH
globin
globin
globin
GAPDH
globin
globin
globin
globin

Vzorek
plasma
plasma
serum
plasma
serum
serum
plasma
plasma
serum
serum
plasma
plasma
serum
plasma
plasma
plasma

* hodnoty v tabulce získány analýzou SRY genu
** signifikantní změna koncentrací prokázána jen u hladin celkové extracelulární DNA

Vyjádření
hodnot
medián
průměr
průměr
medián
průměr
medián
medián
průměr
průměr
medián
medián
průměr
medián
medián
medián
medián

Týdny
gravidity
17.-18.
14.
15.-17.
15.-22.
15.-19.
15.
1.trimestr
14.
15.-17.
15.-20.
1.trimestr
14.
15.-20.
1.trimestr
1.trimestr
1.trimestr

N Fetální Celková
37
19,8
29
83,1
55
31,5
21
24,5
7330
55
24,2
10
34,1
5833
264 15,0
341,3
29
83,1
55
31,5
24
40,3
264 15,0
341,3
29
83,1
23
40,3
264 15,0
341,3
264
0
341,3
264 15,0
341,3

Aneuploidie
DNA (GE/ml)
N
13
15
5
16
11
10
72
6
3
5
24
3
5
12
16
8

Signif.
Fetální Celková změna
47,1
+
185,6
+
23,5
0
23,3
10 165
0
41,2
+
32,0
36 153
+ **
15,5
345,3
0
95,5
0
21,5
0
31,5
0
7,0
317
0
213,2
+
97,5
+
7,0
266
0
0
234
0
361,0
361
0

Zatímco u několika z nich se podařilo prokázat signifikantní zvýšení koncentrací
extracelulární fetální DNA u trisomie 21 (Lo et al., 1999, Zhong et al., 2000, Lee et al
2002), další studie tyto výsledky nepotvrzují (Ohashi et al., 2001, Hromadníková et al.,
2002, Spencer et al., 2003, Gerovassili et al., 2007). U trisomie chromozomu 13 bylo
zvýšení hladin extracelulární fetální DNA prokázáno (Watanagara et al., 2003, Zhong
et al., 2000), ale i neprokázáno (Gerovassili et al., 2007). Trisomie 18 změny hladin
extracelulární fetální DNA nevykazuje (Zhong et al., 2000, Ohashi et al., 2001,
Watanagara et al., 2003, Gerovassili et al., 2007). Tyto interstudiové rozdíly jsou
nejspíš způsobeny malým počtem použitých subjektů a stářím analyzovaných vzorků
(Gerovassili et al., 2007).
V amniové tekutině kvantifikovala extracelulární fetální DNA u dvou plodů
postižených trisomií chromozomu 21 Bianchi et al. U těchto aneuploidních plodů
přitom nenalezla signifikantně zvýšené hladiny oproti 36 fyziologickým graviditám
v adekvátním týdnu gravidity (průměrně 16. týden). Množství celkové extracelulární
DNA u těchto dvou aneuploidních plodů bylo 699GE/ml a 3330GE/ml (ß-globin použit
jako marker) a množství fetální extracelulární DNA bylo 600GE/ml a 3405GE/ml (FCY
lokus jako marker). Hladiny celkové extracelulární DNA u euploidních plodů se pak
pohybovaly v rozmezí 293- 15 786GE/ml, hladiny fetální DNA v rozmezí
2668- 12 663GE/ml (Bianchi et al., 2001).

2.2.4.5.1.2.

Preeklampsie

Preeklampsie je jedna z nejčastějších příčin perinatálních úmrtí, předčasných
porodů a mateřské mortality v zemích západního světa. Představuje asi 15% příčin
maternálních úmrtí v souvislosti s těhotenstvím a postihuje asi 5-10% těhotenství (Sibai
et al., 2005). Nejzávažnější forma tohoto onemocnění je eklampsie, provázená
dysfunkcí řady orgánů, abrupcí placenty nebo postižením růstu plodu. Příčiny tohoto
onemocnění postihujícího těhotné ženy zejména v druhé polovině těhotenství nejsou
zatím zcela jasné. Nejčastěji se mluví o chybné placentaci (Pertl et al., 2001), špatné
imunitní adaptaci matky na plod, oxidačním stresu a endoteliální dysfunkci.
Současné možnosti diagnostiky preeklampsie se omezují na sledování
průvodních jevů tohoto onemocnění, jako je nález bílkovin v moči těhotné ženy
(proteinurie), hypertenze a edémy na končetinách. Tyto příznaky jsou ale příliš obecné
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a navíc se vyskytují jen asi u 60% pacientek postižených preeklampsií, proto se výzkum
soustředí na hledání nových markerů.
Řada studií prokázala, že u preeklamptických těhotenství je koncentrace
extracelulární fetální i celkové DNA v periferní krvi matky zvýšena. Důležité přitom je,
že vyšší množství fetální DNA v krvi těhotné ženy je detekovatelné ještě před
projevením klinických příznaků preeklampsie (Leung et al., 2001, Cotter et al., 2004,
Zhong et al., 2001, 2002, 2007) a navíc míra zvýšení koncentrace DNA koreluje se
závažností onemocnění (Zhong et al., 2001).
V tabulce (tab. 2) jsou shrnuty výsledky kvantifikace extracelulární DNA
v mateřské cirkulaci prostřednictvím různých markerů. Nejvýznamnější markery
pro kvantifikaci fetální DNA u preeklamptických gravidit jsou zejména SRY gen
a DYS-14 sekvence.

Tab. 2: Výsledky kvantifikace extracelulární DNA u preeklamptických gravidit.

Autor
Lo et al., 1999b
Leung et al., 2001
Cotter et al., 2004
Zhong et al., 2001
Zhong et al., 2002
Farina et al., 2004
Chim et al., 2005
Zhong et al., 2007
Tsui et al., 2007

Týden
Marker gravidity
SRY
3. trim.
SRY
11.- 22.
SRY
2. trim.
SRY
3. trim.
GAPDH
3. trim.
SRY
19.- 25.
DYS-14
18.- 20.
Maspin
3. trim.
DYS-14
2. trim.
SRY
2. trim.
RASSF1A 3. trim.

Preeklampsie
Koncentrace
N
DNA
20 381,0 GE/ml
18 41,9 GE/ml
88 280,0 kop/ml
44 3194,6 kop/ml
44 219,0 kop/ml
10 422,9 kop/ml
6
8 737,7 kop/ml
16 253,0 GE/ml
16 102,0 GE/ml
10 322,0 kop/ml

N
20
33
176
55
55
40
5
16
390
390
20

Kontroly
Koncentrace
DNA
zvýšení
76,0 GE/ml
5x
22,0 GE/ml
1,9x
28,0 kop/ml
10x
332,8 kop/ml
9,6x
20,0 kop/ml
11x
128,5 kop/ml
3,2x
2,4x
130,3 kop/ml
5,7x
132,0 GE/ml
2x
40,0 GE/ml
2,5x
74,3 kop/ml
4,3x

Kvantifikace s využitím SRY genu jako markeru dokazuje, že extracelulární
fetální DNA je u preeklampsií oproti normálním graviditám zvýšena průměrně asi
pětkrát (Lo et al., 1999b, Leung et al., 2001, Cotter et al., 2004, Zhong et al., 2001,
2002, 2007), kvantifikace prostřednictvím sekvence DYS-14 vykazuje zvýšení asi 2,4x
u preeklamptických gravidit vůči kontrolním graviditám (Farina 2004b, Zhong et al.,
2007). Zhong et al. porovnal výsledky kvantifikace fetální extracelulární DNA
prostřednictvím SRY a DYS-14 u 505 gravidních žen, z nichž u 16 se později projevila
preeklampsie. Průměrné koncentrace DYS-14 sekvence byly 3x vyšší než koncentrace
SRY a při zvolených mezních hodnotách (65,3GE/ml pro SRY gen a 207,5GE/ml pro
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DYS-14 sekvenci) pomocí studie příjemcových charakteristik (ROC - receiver
operating characteristic), bylo pro DYS-14 dosaženo 75% sensitivity a 82,4% specifity
a pro SRY 87,5% sensitivity a 76,4% specifity pro odlišení gravidit preeklamptických
a fyziologických (Zhong et al., 2007).
Farina et al. kvantifikoval u 6 preeklamptických a 30 kontrolních gravidit
ve druhém trimestru fetální DNA s využitím DYS-14 sekvence jako markeru. Stanovil
detekční limity (DR) při různých falešně pozitivních hladinách (FPR) pro sledovaný
soubor. Při hladině FPR 5% byl detekční limit preeklamptických gravidit 33%; při FPR
10% byl detekční limit 50% (Farina et al., 2004).
Také koncentrace celkové extracelulární DNA kvantifikované prostřednictvím
β-globinu jsou u preeklamptických gravidit zvýšeny, a to asi 4x (Sekizawa et al., 2004),
i když Leung et al. tento trend nezaznamenal (Leung et al., 2001).
Tsui et al. popsal 3,6x zvýšenou koncentraci RASSF1A před digescí BstU I
u preeklamptických gravidit oproti normálním graviditám ve třetím trimestru
(32 143 kopií/ml vs. 8970 kopií/ml) a 4,6x zvýšenou koncentraci RASSF1A po digesci
BstU I (3220 kopií/ml u preeklampsií vs. 743 kopií/ml u kontrolních gravidit).
U preeklampsie je tedy zvýšena koncentrace celkové (maternální a fetální) i fetální
DNA (Tsui et al., 2007). Zvýšenou koncentraci nemetylovaného SERPINB5 (maspin)
u preeklamptických gravidit ve třetím trimestru oproti kontrolním graviditám
zaznamenal použitím metylačně-specifické PCR Chim et al. (Chim et al., 2005).
Výše

uvedené

případy

dokládají,

že

extracelulární

fetální

DNA

je

u preeklamptických gravidit oproti normálním graviditám uvolňována do mateřské
cirkulace ve zvýšené míře. Preeklampsie je provázena poruchou transformace
mateřských

spirálních

artérií,

nedostatečným

krevním

zásobením

placenty

a nedostatečnou invazí trofoblastu a jeho zvýšenou apoptózou (Sekizawa et al., 2003).
Právě zvýšená apoptóza buněk je příčinou nadměrného uvolňování extracelulární fetální
DNA do mateřské cirkulace v podobě apoptotických tělísek trofoblastu.

2.2.4.5.1.3.

Hyperemesis gravidarum

Hyperemesis gravidarum (HG) je onemocnění postihující svými komplikacemi
(úbytek hmotnosti, nevolnosti, dehydratace, ketonemie, postižení ledvin) asi 0,5-2%
těhotenství. Hyperaktivace mateřského imunitního systému vede nejspíš k destrukci
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buněk trofoblastu a následnému zvýšenému uvolňování extracelulární fetální DNA
do mateřské cirkulace (Sugito et al., 2003).
Pozitivní korelaci mezi závažností onemocnění a koncentracemi extracelulární
fetální DNA prokázali kvantifikací DYS-14 sekvence Sekizawa a Sugito (Sekizawa
et al., 2001b, Sugito et al., 2003). Sugito et al. rozdělil 45 gravidních žen (6.-14.týden
gravidity) postižených hyperemesis gravidarum do 3 skupin dle závažnosti onemocnění.
Jako kontroly byly použity vzorky krve dalších 97 gravidních žen. U lehké, střední
a těžké formy onemocnění bylo nalezeno 1,26x, 1,62x a 2,41x zvýšené množství
extracelulární DNA oproti kontrolám (kvantifikováno prostřednictvím DYS-14
sekvence, hodnoty vyjádřeny v jednotkách Multiple of medians - MOM) (Sugito et al.,
2003).
Sekizawa et al. prokázal taktéž prostřednictvím DYS-14 sekvence signifikantně
zvýšené hladiny extracelulární fetální DNA u žen postižených HG oproti zdravým
kontrolám (7.-16. týden gravidity). Zatímco průměrná koncentrace extracelulární fetální
DNA u 16 postižených žen byla stanovena jako 48,8GE/ml, u 23 kontrol byla
koncentrace 31,4GE/ml (Sekizawa et al., 2001b).

2.2.4.5.2.

Detekce sekvencí specifických pro plod

2.2.4.5.2.1.

Určení pohlaví plodu

Určení pohlaví v raných stádiích gravidity je důležité zejména v případech, kdy
je těhotenství ohroženo X- vázanými chorobami jako je např. hemofilie nebo
Duchennova svalová dystrofie. Invazivní prenatální diagnostika je pak indikována
pouze u těhotenství s plodem mužského pohlaví. Tabulka
věnující se určování pohlaví plodu za použití různých markerů.
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(tab. 3) shrnuje studie

Tab. 3: Neinvazivní určení pohlaví plodu - využití extracelulární fetální DNA v cirkulaci
gravidních žen. Sens. – sensitivita eseje; spec. – specifita eseje.

Týden
gravidity
Sekizawa et al., 2001
DYS-14
7.- 16.
Costa et al., 2001
SRY
1. trim.
SRY
5.
Honda et al., 2002
DYS-14
5.
Hromadníková et al., 2003
SRY
10.- 18.
Rijnders et al., 2003
SRY
9.
Zhu et al., 2005
Amelogenin
7.- 13.
Galbiati et al., 2005
SRY
1.- 3.trim.
Davalieva et al., 2006
SRY
1. trim.
Stanghellini et al., 2006
DAZ
1. trim.
Santacroce et al., 2006
Amelogenin, SRY
7.- 30.
Martinhago et al., 2006
DYS-14
1. trim.
SRY
11.- 12.
Picchiassi et al., 2008
DYS-14
11.- 12.
Autor

Marker

N
N
chlapců dívek
97,20% 100%
143
159
100% 100%
61
60
100% 100%
40
41
95%
100%
40
4
100% 100%
27
17
100% 100%
20
24
100%
85%
17
13
97,10% 100%
1019
662
89,20% 100%
28
18
100% 100%
41
31
100% 100%
25
18
89,50% 100%
39
40
65,90% 98,40%
82
63
98,80% 96,80%
82
63
Sens.

Spec.

Určit pohlaví plodu je možné již od 5. týdne gravidity (Rijnders et al., 2003,
Honda et al., 2002, Stanghellini et al., 2006), i když s poměrně nízkou sensitivitou. Od
9. týdne gravidity stoupá sensitivita až na 100% (Rijnders et al., 2003, Stanghellini
et al., 2006). Růst sensitivity testu s postupujícím gestačním týdnem potvrdil i Galbiati,
kterému se v 1. trimestru podařilo dosáhnout 97,1% sensitivity a až ve 3. trimestru
100% sensitivity (Galbiati et al., 2005).
Zvýšení sensitivity z 93% na 100% dosáhla Hromadníková opětovným
zanalyzováním

původně

negativních

vzorků

v sexplikátu

místo

triplikátu

(Hromadníková et al., 2003).
Honda et al. získal lepší výsledky při stanovování pohlaví plodu použitím PCR
v reálném čase oproti konvenční PCR – detekce SRY genu při konvenční PCR byla
možná až od 7. týdne gravidity, zatímco PCR v reálném čase umožnila detekci SRY
genu již v 5. týdnu gravidity a to se 100% sensitivitou (Honda et al., 2002).
Větší sensitivitu vykazují eseje používající repetitivní sekvence, jako DYS-14
(Picchiassi et al., 2008) nebo DAZ (Stanghellini et al., 2006). Při porovnání DYS-14
sekvence a SRY genu dosáhl Picchiassi et al. u 145 testovaných gravidit 99% vs. 66%
sensitivity (Picchiassi et al., 2008).
Pohlaví plodu analýzou extracelulární fetální DNA izolované z amniové tekutiny
stanovila ve 38 graviditách v 16.-20. týdnu (21 plodů ženského pohlaví, 17 plodů
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mužského pohlaví) se 100% sensitivitou i specifitou Bianchi, a to za použití FCY
lokusu na Y chromozomu a PCR v reálném čase (Bianchi et al., 2001).
Neinvazivní stanovení pohlaví plodu z mateřské plasmy využil v praxi Bartha
et al., když v 6. týdnu gravidity s rizikem kongenitální adrenální hyperplázie (CAH)
určil pomocí PCR v reálném čase detekcí SRY genu mužské pohlaví plodu (Bartha
et al., 2003). Podstatou adrenální hyperplázie je porucha enzymů kůry nadledvin
nezbytných při biosyntéze kortizolu, což vede u děvčat k virilizaci. Nejčastější
poruchou vedoucí ke vzniku CAH je deficience 21-hydroxylázy a následná vysoká
produkce androgenů, která způsobuje maskulinizaci vnějšího genitálu. Závažné formy
onemocnění mohou být provázeny ztrátami solí. Kortikosteroidní terapie může
prenatálně efekt androgenů redukovat. Včasné stanovení pohlaví plodu omezí aplikaci
terapie pouze na těhotenství s plody ženského pohlaví.
Dalším, kdo v praxi aplikoval stanovení pohlaví plodu z krve gravidních žen, byl
Santacroce et al. Ten pro PCR v reálném čase použil gen pro amelogenin společně
se SRY genem a u 14 gravidních žen trpících hemofílií A nebo B a u 29 kontrolních
gravidit (7.-30. týden gravidity) určil se 100% sensitivitou i specifitou správně pohlaví
plodu (Santacroce et al., 2006). Pohlaví 30 plodů z celkových 32 prostřednictvím genu
pro amelogenin určil i Zhu et al., a to v prvním trimestru gravidity. Produkt
dvoustupňové PCR o 89 párech bazí detekovali v 19 případech a stanovili tak pohlaví
plodu jako mužské. Ve dvou případech se jednalo o falešně pozitivní výsledek (Zhu
et al., 2005).

2.2.4.5.2.2.

Určení Rh/KELL genotypu plodu

Z mateřské krve lze také stanovit fetální Rh genotyp (Lo et al., 1998b, Zhong
et al., 2001, Hromadníková et al., 2005a,b,c, Finning et al., 2007) nebo Kell genotyp
(Finning et al., 2007, Li et al., 2008).

Rh genotyp
Rh genotyp je určen dvěma paralogními geny na chromozomu 1: RHD kódující
D antigeny a RHCE kódující Cc a Ee antigeny. Oba geny mají 10 exonů, sdílejí 94%
identických sekvencí a jsou vůči sobě v opozitní orientaci 5’RHD3‘-3’RHCE5‘
(obr. 4) (Wagner a Flegel, 2000).
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RhC/c polymorfismus je způsoben šesti SNP, z nichž čtyři vedou k záměně
nukleové kyseliny. V exonu 1 RHCE genu se jedná o substituci 48 G→C, v exonu 2
pak o substituci 178 C→A, 203 A→G, 307 C→T. Pro identifikaci Rhc alely RHCE
genu se nejčastěji využívá bodové mutace 307 C→T (C nukleotid pro Rhc alelu) a pro
identifikaci RhC alely RHCE genu specifického insertu o délce 109bp v intronu 2 (Tax
et al., 2002)
RhE/e polymorfismus je způsoben taktéž jednonukleotidovou substitucí v genu
RHCE, a to 676G→C v exonu 5. Genotypizace RhC/c a RhE/e proto spočívá v detekci
těchto jednonukleotidových rozdílů (Daniels et al., 2008).
RhD negativní je asi 15% kavkazské populace a 3-5% Afričanů. Většina RhD
negativní kavkazské populace je homozygotní pro deleci RHD genu; delece zahrnuje
nejenom oblast celého RHD genu, ale i z obou stran přilehlé oblasti (Wagner a Flegel,
2000). D negativní fenotyp je pak důsledek absence celého RhD proteinu, zatímco
RhCcEe protein je přítomen. RhD pozitivní jedinci mají 1 nebo 2 kopie RHD genu.
U RhD negativních Afričanů se delece RHD genu vykytuje jen u 18%. Větší část této
populace, asi 66%, má tzv. RHDΨ, inaktivní RHD gen, vzniklý 37bp duplikací v exonu
4 (Singleton et al., 2000). Zbylých 15% populace má hybridní gen RHD-CE-D
obsahující kombinaci exonů genu RHD a RHCE (exony 1,2, část 3,9,10 pochází z RHD
a část exonu 3 a exony 4-8 pocházejí z RHCE– obr. 4) (Daniels et al., 2008). Ani
hybridní gen RHD-CE-D, ani RHDΨ neexprimují D antigeny. Falešně pozitivním
výsledkům při RhD genotypování u černošské populace se dá předejít použitím primerů
specifických pro oblast 37bp insertu u RHD-CE-D hybridního genu (Singleton et al.,
2000) a zaměřením se oblast mezi exony 4-7 u RHDΨ (Daniels et al., 2008).

Obr. 4: Schematické
znázornění Rh genů.
Znázornění delece RHD
genu, hybridního genu
RHD-CE-D a
inaktivního RHDΨ
(Daniels et al., 2008).
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Určení Rh genotypu plodu je důležité u gravidit s rizikem fetální erytroblastózy
a hemolytického onemocnění novorozenců (HON). Pokud je žena RhD negativní a její
partner heterozygotní pro RhD, je zde 50% riziko, že plod zdědí od otce RhD pozitivní
alelu. Včasným stanovením genotypu plodu se dá v takovýchto případech předejít
komplikacím u alloimunizovaného těhotenství.
Rh alloimunizace během těhotenství je závažnou příčinou mnoha případů
neonatální morbidity a mortality. IgG protilátky zejména proti RhD antigenům na
fetálních červených krvinkách přecházejí přes placentu ze séra matky do krevního
oběhu plodu a způsobují destrukci fetálních červených krvinek vedoucí k anemii.
Při porodu může dojít k imunizaci matky krvinkami dítěte a v dalším těhotenství mohou
anti-D protilátky prostupující transplacentárně do cirkulace plodu způsobit poškození
řady jeho orgánů vedoucí až k odumření plodu. (Avent a Reid, 2000). Kromě anti-D
protilátek jsou druhou nejčastější příčinou závažného onemocnění HON anti-c a dále
anti-KEL1 protilátky (Finning et al., 2007).
Řada týmů informovala o úspěšném genotypování plodů z periferní krve matky
prostřednictvím PCR v reálném čase (detekce RHD genu, C/c a E alely RHCE genu
a K alely KEL genu). Jako první tak učinil Lo et al., když z plasmy 55 gravidních RhD
negativních žen (celkový počet 57) v 1.-3. trimestru správně určil RHD genotyp plodu
(39 RhD pozitivních plodů a 18 RhD negativních plodů) (Lo et al., 1998b). RHD
genotyp analýzou krve 34 gravidních žen určil s 97% úspěšností Zhong et al. Jediný
špatný výsledek byl opraven po zopakování eseje s vyšším vkladem DNA templátu
(Zhong et al., 2001). Fetální RHD a RHCE genotyp správně určila z plasmy desítek
testovaných gravidních žen v několika studiích Hromadníková (Hromadníková et al.,
2005a,b,c).
Dvouletou klinickou praxi s určováním genotypu RHD u těhotných žen popsala
Gautier et al. Celkem bylo během těchto dvou let otestováno 285 gravidit a RHD
genotyp byl určen u 283 z nich (179 případů bylo RhD pozitivních, 104 případů RhD
negativních). Ve zbývajících dvou případech nebyl RhD negativní fenotyp způsoben
delecí RHD genu a proto nemohl být detekován (Gautier et al., 2005). Finning et al.
u všech 151 alloimunizovaných těhotných žen v 10.-36. týdnu těhotenství stanovil
fetální K (67 případů), C (13 případů), c (27 případů), E (30 případů) a anti-c i anti-E
(14 případů) alely se 100% specifitou i sensitivitou (Finning et al., 2007).
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KELL genotyp
Druhou nejčastější příčinou hemolytického onemocnění novorozenců je
alloimunizace

proti

fetálnímu

KEL

(KEL1)

antigenu.

KEL1/KEL2

(K/k)

polymorfismus je určen jednonukleotidovou substitucí (698C → T) na exonu 6 KEL
genu. Kell genotypizace je důležitá u KEL1-negativní matky a KEL1/KEL2
heterozygotního otce plodu.
U 66 ze 67 alloimunizovaných gravidních žen určil Finning et al. správně Kell
genotyp plodu za použití PCR v reálném čase. Vzhledem k nespecifické vazbě
K-primeru (KEL1) na k-alelu (KEL2), bylo potřeba zajistit dostatečnou specifitu eseje
použitím LNA (locked nucleic acid) na 3. bázi od 3’konce K-primeru. Sice takto byla
snížena sensitivita eseje, ale přesto pouze jeden případ z 27 K-pozitivních vyšel falešně
K-negativní (Finning et al., 2007).
S 94% úspěšností určil Li et al. u 32 KEL1-negativních žen ve druhém a třetím
trimestru gravidity správně Kell genotyp plodu pomocí MALDI-TOF hmotnostní
spektrometrie (Li et al., 2008).

2.2.4.5.3.

Detekce jednonukleotidových polymorfismů

Vysoké koncentrace mateřské extracelulární DNA v plasmě znesnadňují detekci
jednonukleotidových polymorfismů (SNP) mezi matkou a plodem. Při hledání způsobů,
jak tyto problémy překonat, se řadě autorům stala modelovým systémem β-talasémie,
onemocnění s dobře prostudovanými genetickými příčinami.

2.2.4.5.3.1.

β-talasémie

Beta-talasémie je autozomálně recesivní onemocnění a je to jedna z nejčastějších
chorob způsobených mutací v jediném genu, a to většinou čtyř-nukleotidovou delecí
(CTTT) v kodónech 41 a 42 beta-globinového genu. Často jsou matka a otec dítěte
nositeli rozdílných mutací, čímž je usnadněna detekce fetální alely zděděné od otce.
Protože projev onemocnění β-talasémií závisí na tom, zda dítě zdědí mutaci od obou
rodičů, je vyloučení paternální mutace u plodu důležitým aspektem v diagnostice této
choroby.
Paternální alelu genu s delecí 41/42 -CTTT v plasmě 6 těhotných žen ve druhém
trimestru gravidity detekoval prostřednictvím mutačně-specifické PCR Chiu et al. Z 16
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testovaných párů jich 8 bylo informativních (tzn. otec byl, narozdíl od matky, nositelem
41/42-CTTT mutace). U 2 případů paternálně zděděná alela detekována nebyla, protože
plody nebyly heterozygotní (Chiu et al., 2002). Tutéž deleci detekoval u 20 gravidních
žen v 7.-21. gestačním týdnu i Ding et al. prostřednictvím hmotnostní spektrometrie
(MS) a určil tak správně genotyp všech testovaných plodů (Ding et al., 2004).
Použití

hmotnostní

spektrometrie

umožňuje

analýzy

zautomatizovat

a zefektivnit, je ale poměrně finančně náročné. Levnější alternativu k MS se pokusil
najít Li et al., když na gelové elektroforéze nejprve separoval úseky DNA kratší 300bp.
Frakci takto získané DNA poté amplifikoval prostřednictvím PCR s PNA sondou. PNA
(peptide-nucleic-acid), tedy nukleová kyselina, v níž je cukr nahrazen peptidem,
se s vysokou afinitou váže k normální, mateřské alele pevnou vazbou, čímž je
amplifikace mateřské alely během PCR potlačena. Přítomnost paternálně zděděné alely
byla následně detekována alelicky-specifickou PCR. U 32 gravidních žen v prvním
trimestru s rizikem β-talasémie tak Li et al. detekoval paternálně zděděnou alelu u plodu
se 100% sensitivitou a 93,8% specifitou (Li et al., 2005).

2.2.4.5.3.2.

Achondroplázie

Achondroplázie je autozomálně dominantní onemocnění, v 90% případů
způsobené jednonukleotidovou transicí G-A (G1138A) v genu pro transmembránovou
doménu receptoru pro fibroblastový růstový faktor 3 (FGF-R3). Tato mutace vytváří
restrikční místo pro enzym SfcI, čehož využil Saito et al. Ten analýzou délky
restrikčních fragmentů (RFLP) po štěpení restriktázou SfcI úspěšně diagnostikoval
z krve zdravé gravidní ženy achondroplázii plodu ve 30. týdnu těhotenství (Saito et al.,
2000).
Li et al. použil MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii k detekci mutantní alely
G1138A u dvou gravidit, z nichž v jednom případě plod zdědil mutovanou alelu od otce
a ve druhém případě vznikla tato mutace de novo (Li et al., 2007).

2.2.4.5.3.3.

Cystická fibróza

Cystická fibróza je zapříčiněna abnormálním přenosem elektrolytů přes
membránu epitelu a postihuje hlavně plíce a pankreas. Jedná se o autozomálně recesivní
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onemocnění, které je způsobeno mutací v genu CFTR (chromozom 7) kódujícího
transmembránový protein.
Paternálně zděděnou mutaci Q890X v CFTR genu, která vytváří restrikční místo
pro restriktázu MseI, detekoval Gonzáles et al. v plasmě ženy ve 13. týdnu gravidity
použitím RFLP metody (Gonzáles et al., 2002).

2.2.4.5.3.4.

Myotonická dystrofie

Myotonická dystrofie je autozomálně dominantní onemocnění způsobené
expanzí trinukleotidových CTG repetic genu DMPK (myotonic dystrophy protein
kinase) na chromozomu 19q13. Molekulární diagnostika se provádí analýzou počtu
CTG repetic, přičemž počet, při němž dochází k manifestaci onemocnění, je více než 50
repetic. Z plasmy ženy, jejíž partner byl postižen myotonickou dystrofií (70 repetic),
diagnostikoval postižení plodu Amicucci et al., když fragmenty získané amplifikací
PCR separoval na gelové elektroforéze a hybridizoval je s (CTG) oligonukleotidy
značenými 32P (Amicucci et al., 2000).

2.2.4.5.3.5.

Huntingtonova chorea

Toto autozomálně dominantní onemocnění je charakterizováno expanzí CAG
nukleotidových repetic v HD genu a to nad počet 36 repetic. Huntingtonova chorea má
za následek změny osobnosti, ztrátu kognitivních schopností a končí smrtí. U těhotné
ženy ve 13. týdnu gravidity identifikoval za použití kvantitativní fluorescenční PCR
Gonzáles et al. tři alely (20, 24 a 17 repetic). Vzhledem ke genotypu rodičů (genotyp
matky 20 a 24 repetic, genotyp otce 17 a 37 repetic), je zřejmé, že alela se 17 repeticemi
je zděděná paternálně a plod nebude postižen (Gonzáles et al., 2003).

2.2.5. Extracelulární fetální RNA v mateřské cirkulaci
Poon (Poon et al., 2000) jako první prokázal, že se v plazmě matky nevyskytuje
jen extracelulární fetální DNA, ale také RNA fetálního původu. Pomocí reverznětranskripční PCR zjistil přítomnost mRNA fetálního původu u gravidních žen s plody
mužského pohlaví, a to detekcí Y-specifického ZFY proteinu (zinc finger protein)
v mateřské plasmě (Poon et al., 2000). Detekce transkriptů genů pocházejících
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z placenty v mateřské plasmě představuje důležitý pokrok v hledání na pohlaví
nezávislých diagnostických a prognostických markerů.

2.2.5.1.

Výskyt extracelulární mRNA v mateřské cirkulaci

Koncentrace jednotlivých mRNA transkriptů v mateřské cirkulaci se lišízatímco koncentrace mRNA pro lidský placentární laktogen (hPL mRNA) a mRNA pro
ZFY protein (ZFY mRNA) vykazují vzrůstající trend v průběhu gravidity, koncentrace
ßhCG (ß-podjednotka lidského choriového gonadotropinu) v průběhu gravidity naopak
klesá (Ng et al., 2003). ZFY mRNA se podařilo detekovat u 22% raných gravidit a u
63% gravidit v pokročilejším gestačním týdnu, ßhCG byl naopak nejsnáze identifikován
v prvním trimestru, a to u 78% gravidit (Costa et al., 2003, Chiu et al., 2006), zatímco
ve druhém trimestru již jen u 45% (Costa et al., 2003). V nízkých koncentracích se
v prvním trimestru vyskytuje i hPL mRNA, která byla detekována jen u 19%
analyzovaných vzorků (Chiu et al., 2006).
Zatímco extracelulární DNA je v určité míře uvolňována skrz placentární bariéru
oběma směry, tedy do mateřského (fetální mikrochimerismus) i do fetálního oběhu
(materiální mikrochimerismus) (Lo et al., 2000), pro mRNA toto zřejmě neplatí.
O neprostupnosti placentární bariéry pro mRNA z mateřské cirkulace směrem do
krevního oběhu plodu informuje Ng et al., jemuž se v pupečníkové krvi, narozdíl od
mateřské plasmy, nepodařilo detekovat transkript lidského placentárního laktogenu (Ng
et al., 2003).
Fetální mRNA je po porodu z mateřského oběhu odstraňována do několika
minut (Chiu et al., 2006), nejpozději do několika hodin (Ng et al., 2003b, Concu et al.,
2005).

2.2.5.2.

Detekce extracelulární mRNA v mateřské cirkulaci

Detekovat mRNA fetálního původu v mateřské plasmě lze již od 4. týdne
těhotenství (Chiu et al., 2006). Využívá se při tom transkriptů pro Y-specifický ZFY
protein (Poon et al., 2000) a transkriptů genů exprimovaných placentou, jako jsou lidský
placentární laktogen (hPL) a ß-podjednotka lidského choriového gonadotropinu (ßhCG)
(Costa et al., 2003, Ng et al., 2003, 2004). Mikročipovou analýzou identifikoval Tsui
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et al. v mateřské plasmě kromě ßhCG a hPL další čtyři placentou exprimované mRNA
transkripty, a to kortikotropní hormon (CRH), inhibiční faktor TFPI2 (Tissue factor
pathway inhibitor 2 precursor), KISS1 (KiSS1-derived peptide receptor) a PLAC1
(Placenta-specifický protein 1) (Tsui et al., 2004). Možnost využití transkriptu genu
PLAC1 jakožto markeru pro identifikaci mRNA fetálního původu potvrdili i další
(Concu et al., 2005, Purwosunu et al., 2007). Purwosunu et al. použil pro kvantifikaci
fetální mRNA také Selectin-P (Purwosunu 2007).
Vzhledem k tomu, že mRNA je zřejmě odbourávána od 3‘ konce, protože
v plasmě převažují 5‘ mRNA fragmenty nad 3‘ mRNA fragmenty, eseje určené
k izolaci mRNA by měly být zaměřeny na 5‘ oblast spíše než na 3’oblast (Wong et al.,
2005).

2.2.5.3.

Využití extracelulární mRNA

Koncentrace mRNA jsou v plasmě těhotných žen změněny u chromozomálních
aneuploidií (Ng et al., 2004) či preeklamptických gravidit (Ng et al., 2003b, Purwosunu
et al., 2007). Kromě kvantifikace mRNA v mateřské plazmě lze diagnostikovat
chromozomální aneuploidie

na základě určení poměru

heterozygotních alel

v transkriptech daného chromozomu pocházejících z fetální části placenty (Lo et al.,
2007).

2.2.5.3.1.

Preeklampsie

Transkript kortikotropního hormonu (CRH) použil Ng et al. pro kvantifikaci
mRNA u preeklamptických gravidit aby zjistil, že koncentrace mRNA je u preeklampsií
zvýšena zhruba 10,5x oproti normálním graviditám (1070 kopií/ml u preeklamptických
gravidit a 102 kopií/ml u kontrol). Krev byla odebrána 12 ženám s preeklampsií
a 10 ženám s normálním průběhem gravidity (třetí trimestr) (Ng 2003b). Transkript
CRH použil ke kvantifikaci mRNA také Farina et al. U 17 preeklamptických gravidit
byla ve 3. trimestru průměrná koncentrace mRNA 962 kopií/ml a u 17 kontrolních
gravidit 100 kopií/ml, což odpovídá 9,5x zvýšené koncentraci u preeklampsií
v porovnání s graviditami bez komplikací (Farina et al., 2004).
Univerzální

marker pro sledování preeklampsie hledal mezi transkripty

specifickými pro placentu i Purwosunu et al., když kvantifikoval mRNA CRH, PLAC1
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a selektin P. U 43 gravidních žen trpících preeklampsií vykazovaly všechny použité
markery signifikantně zvýšené koncentrace oproti 41 kontrolním případům (ve 35.41.týdnu gravidity). Koncentrace markerů se navíc u preeklampsií zvyšovaly
v závislosti na závažnosti onemocnění (Purwosunu et al., 2007).

2.2.5.3.2.

Chromozomální aneuploidie

ßhCG mRNA v séru 149 těhotných žen v 1. a 2. trimestru (15 plodů s trisomií
21, 11 plodů s trisomií 18 a 123 kontrolních gravidit) kvantifikoval Ng et al. Dle jeho
zjištění je koncentrace ßhCG mRNA oproti normálním těhotenstvím (6108 kopií/ml)
9,4x snížena u trisomie chromozomu 18 (652 kopií/ml) a 2,2x zvýšena u trisomie
chromosomu 21 (13 165 kopií/ml), nicméně zvýšení koncentrací u trisomie
chromozomu 21 oproti kontrolám nebylo statisticky signifikantní. ßhCG mRNA
se celkově podařilo detekovat u 94% ze všech 149 testovaných vzorků (Ng et al., 2004).
Lo et al. detekoval neinvazivně trizomii 21 u plodu s využitím SNP
polymorfismu u fetálního PLAC4 transkriptu (lokus rs8130833). Na základě určení
poměru alel (RNA-SNP allelic ratio), kdy u normálního heterozygotního plodu je poměr
alel 1:1, zatímco u trisomického je to 1:2 nebo 2:1, stanovil počet chromozomů 21
s 90%

sensitivitou

a

96,5%

specifitou

v 57

vzorcích

normálních

a 10 trisomických gravidit (průměrný 14. týden gravidity) (Lo et al., 2007).
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gravidit

3.

Cíle

V současnosti probíhá na poli neinvazivní prenatální diagnostiky hledání
markerů, jejichž prostřednictvím by bylo možné kvantifikovat extracelulární nukleové
kyseliny plodu v mateřské cirkulaci. Hladiny extracelulární fetální DNA v periferní krvi
matky jsou zvýšené například u preeklamptických gravidit (Lo et al., 1999b, Leung
et al., 2001, Cotter et al., 2004, Zhong et al., 2001, 2002, 2007, Farina 2004b),
u gravidit s intrauterinní růstovou retardací plodu (IUGR) (Zhong et al., 2007) nebo
některých chromozomálních aneuploidií u plodu (Lo et al., 1999, Zhong et al., 2000,
Lee et al 2002, Watanagara et al., 2003, Zhong et al., 2000). U preeklampsií
a IUGR přitom zvýšení koncentrace fetální DNA předchází projevům klinických
příznaků onemocnění (Leung et al., 2001, Cotter et al., 2004, Zhong et al., 2001, 2002,
2007).
Jako marker pro kvantifikaci extracelulární fetální DNA byl v řadě studií použit
SRY gen (Lo et al., 1999b, Leung et al., 2001, Cotter et al., 2004, Zhong et al., 2001,
2002) či DYS-14 sekvence (Farina et al., 2004b, Zhong et al., 2007). Několik studií
prokázalo, že DYS-14 sekvence, která se vyskytuje ve více kopiích, snižuje detekční
limit fetální DNA (Zhong et al., 2007, Zimmermann et al., 2005, Picchiassi et al., 2008).

Předkládaná práce přináší poznatky o interindividuální variabilitě počtu kopií
sekvence DYS-14 u mužů v prenatálním a postnatálním období. Dále se práce zaměřuje
na kvantifikaci fetální a celkové extracelulární DNA v mateřské cirkulaci s využitím
DYS-14 sekvence, SRY a GLO genů jako markerů

u těhotenských komplikací

souvisejících s placentární dysfunkcí.

Cílem předkládané práce bylo
1. Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence u zdravých
mužů
2. Kvantifikace extracelulární fetální a celkové DNA v plasmě gravidních žen
s plodem mužského pohlaví s využitím SRY, DYS-14 sekvence a GLO jako
markeru
3. Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence ve fetální
mužské DNA získané metodami invazivní prenatální diagnostiky
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4.

Metodika

4.1. Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence
u zdravých mužů
4.1.1. Pacienti
Pro studii byla použita periferní krev odebraná 55 zdravým mužům ve věku od 8
měsíců do 49 let (průměrný věk 25 let; medián 27 let), kteří navštívili Kliniku dětské
hematologie a onkologie UK 2.LF při FN Motol jakožto dárci kostní dřeně.
Jako referenční vzorek byla použita DNA izolovaná z plné krve mužského
dárce. Tento vzorek obsahoval průměrně zhruba 34 kopií DYS-14 sekvence (průměr
33,9 a medián 34,7 kopií).

4.1.2. Izolace DNA
Extrakce DNA z 200 μl periferní krve odebrané do EDTA zkumavek byla
provedena prostřednictvím QIAampDNA Blood Mini kitu (Qiagen, Hilden, Germany)
dle instrukcí výrobce. Pět mikrolitrů takto získané a 100x zředěné DNA bylo použito
jakožto templát pro analýzu PCR v reálném čase.

4.1.3. PCR v reálném čase
Pro analýzu byl použit 7300 Real Time PCR systém (Applied Biosystems,
Branchburg, New Jersey, USA) dle pokynů výrobce. Podmínky PCR reakce byly
následující: 2 minutová preinkubace při 50°C pro aktivaci AmpErase Uracil
N-Glykosylázy a 10 minutová preinkubace při 95°C pro aktivaci AmpliTaq Gold
polymerázy. Následovalo 50 cyklů zahrnujících 15s při 95°C (denaturace) a 1 minutu
při 60°C (anelace a syntéza DNA).
PCR reakční směs o objemu 50 µl obsahovala 5 μl templátu, TaqMan Universal
PCR Master Mix (Applied Biosystems, Branchburg, New Jersey, USA) a primery
a sondy TaqMan o koncentracích optimalizovaných pro reakci v duplexu. Koncentrace
primerů pro SRY gen byla 300 nM, koncentrace sondy (TaqMan sonda FAM) 200nM.
Pro DYS-14 sekvenci byly použity primery o koncentraci 200nM a 100nM MGB sonda
VIC. Sekvence použitých primerů a sond jsou uvedeny v tabulce (tab. 4).
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Součástí každé analýzy byla negativní kontrola (reakční směs bez DNA
templátu) pro vyloučení nespecifické amplifikace, standardní titrační křivka se vzorkem
genomické mužské DNA o známé koncentraci a referenční vzorek mužské DNA. Každý
vzorek byl analyzován v triplikátu v 8-jamkových stripech ve dvou samostatných
analýzách. Jako pozitivní byly vyhodnoceny jamky, v nichž fluorescenční signál přesáhl
prahovou hodnotu Ct (treshold cycle) před 40. cyklem (Ct < 40). Použita byla data
z analýz, v nichž byla hodnota R (korelace mezi Ct a koncentrací DNA) ≥0,98.

Tab. 4: Sekvence primerů a sond použitých v PCR v reálném čase.

SRY gen (duplex i monoplex)
Fw primer 5´- TGG CGA TTA AGT CAA ATT CGC-3´
Rev primer 5´- CCC CCT AGT ACC CTG ACA ATG TAT T-3´
Sonda
5´ - (FAM) AGC AGT AGA GCA GTC AGG GAG GCA GA (TAMRA) - 3´
DYS-14 sekvence
Fw primer 5´- GGG CCA ATG TTG TAT CCT TCT C-3´
Rev primer 5´- GCC CAT CGG TCA CTT ACA CTT C-3´
5´ - (VIC) TCT AGT GGA GAG GTG CTC (TAMRA) - 3´ (duplex)
Sonda
5´ - (FAM) TCT AGT GGA GAG GTG CTC (TAMRA) - 3´ (monoplex)
GLO gen
Fw primer 5´- GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG A - 3´
Rev primer 5´- CCT TGA TAC CAA CCT GCC CAG - 3´
Sonda
5´- (FAM) AAG GTG AAC GTG GAT GAA GTT GGT GG (TAMRA) - 3´

4.1.4. Výpočty
Absolutní kvantifikace DYS-14 sekvence
Počet DYS-14 kopií (N) v DNA izolované z periferní z krve zdravých mužů byl určen
extrapolací ze standardní titrační křivky pro SRY gen dle vzorce
N= 10 ((intercept – Ct DYS-14) / směrnice)
kde intercept je absolutní koeficient a Ct DYS-14 je prahový cyklus pro amplifikaci
DYS-14 sekvence.

Relativní kvantifikace DYS-14 sekvence
Relativní kvantifikace DYS-14 kopií (R) byla vypočítána dvěma způsoby
1) výpočtem z hodnot získaných absolutní kvantifikací a následným dosazením
do vzorce
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R= DYS-14 počet kopií (v analyzovaném vzorku) / DYS-14 počet kopií
(v referenčním vzorku)
2) použitím komparativní Ct metody 2-(ΔΔCt) dle vzorce
R = 2^-((Ct DYS-14 vzorku -Ct SRY vzorku) – (Ct SRY reference – Ct DYS-14 reference))
přičemž SRY byl použit jako referenční gen. Tato metoda nevyžaduje použití
standardních titračních křivek; jejím prostřednictvím se určuje, kolikrát více či méně
obsahuje testovaný vzorek DYS-14 kopií vzhledem k referenčnímu vzorku (Livak,
Smittgen, 2001). Jako referenční vzorek byla použita genomická DNA izolovaná z plné
krve zdravého muže. Tento vzorek obsahoval přibližně 34 kopií DYS-14 (průměrně
33,9 kopií, medián 34,7 kopií).
Koncentrace celkové DNA v testovaných vzorcích byla stanovena ze standardní
titrační

křivky

logaritmické

závislosti

prahového

cyklu

Ct

na koncentraci sériově zředěného vzorku o známé koncentraci DNA. Koncentrace
vzorku použitého pro standardní titrační křivku byla změřena pomocí spektrofotometru
(NanoDrop-1000, Witec AG).
Účinnost PCR amplifikace sekvencí specifických pro SRY a DYS-14
(v duplexu) byla vypočítána ze vzorce: účinnost = 10 (-1/směrnice)-1 (Applied Biosystems,
2006).
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4.2. Kvantifikace extracelulární fetální a celkové DNA v plasmě gravidních
žen
4.2.1. Pacientky
Periferní krev byla odebrána celkem 38 gravidním ženám (23 gravidit
fyziologických a 15 těhotenství s komplikacemi souvisejícími s placentární dysfunkcí),
jejichž plody byly mužského pohlaví (pohlaví potvrzeno po porodu). Kontrolní skupina
zahrnovala 23 náběrů v 16. týdnu gravidity a 20 náběrů v 36. týdnu gravidity.
Skupina žen s těhotenskými komplikacemi souvisejícími s placentární dysfunkcí
(26. až 40. týden gravidity, průměrně 34. týden) zahrnovala 9 preeklamptických
gravidit, 5 těhotenství s plodem postiženým intrauterinní růstovou retardací (IUGR)
a 1 plod se současným výskytem IUGR a preeklampsie. Týden gravidity byl určen
pomocí ultrazvuku.
Preeklampsie byla diagnostikována při proteinurii > 300mg/1den a tlaku krve
gravidní ženy > 140/90mm Hg přetrvávající 4 hodiny nebo diastolickém tlaku > 110mm
Hg po 20. týdnu gravidity. IUGR byla diagnostikována, když se odhadovaná hmotnost
plodu

určená

podle

Hadlockova

vzorce

(Hadlock,

1994)

vyskytovala

pod

10. percentilem pro příslušný gestační týden.

4.2.2. Izolace DNA
Z 10 ml periferní krve odebrané gravidním ženám do zkumavek s EDTA byla
izolována plazma dvojí centrifugací při 1200 g po dobu 10 minut. Z 1 ml plasmy byla
následně izolována extracelulární DNA pomocí QIAamp DSP Virus kitu (Qiagen,
Hilden, Germany) modifikací instrukcí pro vakuový protokol. Bylo použito snížené
množství QIAGEN proteázy (20 µl) a promývacích pufrů (600 µl AW1, 750 µl AW2)
a ethanolu (750 µl). Reziduální soli byly odstraněny vakuovým systémem (QIAvac
24 Plus, Qiagen, Hilden, Germany). Eluce DNA byla provedena do 60 µl AVE pufru
a pro PCR v reálném čase bylo použito 5-15 µl nezředěné DNA.

4.2.3. PCR v reálném čase
Analýza byla provedena na přístroji 7300 Real Time PCR (Applied Biosystem,
Branchburg, New Jersey, USA) za podmínek stanovených výrobcem. PCR reakční směs
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pro DYS-14 sekvenci (celkový objem 50µl) obsahovala 10µl templátu, TaqMan
Universal PCR Master Mix (Applied Biosystem, Branchburg, New Jersey, USA),
300nM primery a 100nM MGB sondu (sekvence jsou uvedeny v tabulce 4). Reakční
směs pro SRY gen (celkový objem 50µl) obsahovala 15µl templátu, TaqMan Universal
PCR Master Mix, 300nM primery a 200nM TaqMan sondu. Pro každý vzorek byla též
provedena amplifikace ß-globinového (GLO) genu pro potvrzení přítomnosti DNA
a pro kvantifikaci celkové extracelulární DNA ve vzorku. PCR reakční směs pro GLO
gen obsahovala 5µl templátu, TaqMan Universal PCR Master Mix, primery (300nM)
a TaqMan sondu (200nM).
Každý vzorek byl analyzován v triplikátu v 8-jamkových stripech. Součástí
každé analýzy byla negativní kontrola (reakční směs bez DNA templátu) a titrační
standardní křivka se vzorkem genomické mužské DNA o známé koncentraci. Každý
vzorek byl analyzován dvakrát ve dvou nezávislých analýzách. Jako pozitivní byly
vyhodnoceny jamky, v nichž fluorescenční signál přesáhl prahovou hodnotu Ct před
40. cyklem. Použita byla data z analýz, v nichž byla hodnota R ≥ 0,98.

4.2.4. Výpočty
Extracelulární fetální a celková DNA byla kvantifikována prostřednictvím SRY
genu, DYS-14 sekvence a GLO genu. Koncentrace byly stanoveny ze standardní titrační
křivky logaritmické závislosti prahového cyklu Ct (treshold cycle) na koncentraci
sériově zředěného vzorku o známé koncentraci DNA. Koncentrace vzorku genomické
mužské DNA použitého pro standardní titrační křivku byla změřena pomocí
spektrofotometru (NanoDrop-1000, Witec AG), přičemž výsledek byl převeden
na genomické ekvivalenty (GE). K převodu na tyto jednotky bylo použito převodního
faktoru, podle něhož se v buňce vyskytuje 6,6 pg DNA (Lo et al., 1998a). Standardní
vzorky obsahovaly 25 a 40 kopií DYS-14 sekvence.
Hodnota získaná přičtením 2 standardních odchylek k průměrné koncentraci
jednotlivých markerů (SRY, DYS-14, GLO) ve 36. týdnu fyziologických gravidit
(průměr + 2SD), byla použita jako mezní hranice pro odlišení patologických gravidit
sovisejících s placentární dysfunkcí od kontrolních gravidit. Následně byla spočítána
specifita a sensitivita testu (tedy procenta falešně pozitivních a falešně negativních
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případů) pro každý marker. Takto stanovenou mezní hodnotou bylo dosaženo
maximální možné specifity a sensitivity všech tří esejí.

Určení počtu kopií DYS-14 sekvence
Počet DYS-14 kopií (N) v DNA izolované z periferní krve zdravých mužů byl určen
extrapolací ze standardní titrační křivky pro SRY gen dle vzorce
N= 10 ((intercept – Ct DYS-14) / směrnice)
kde intercept je absolutní koeficient a Ct DYS-14 je prahový cyklus pro amplifikaci
DYS-14 sekvence.
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4.3. Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence
ve fetální mužské DNA získané metodami invazivní prenatální
diagnostiky
4.3.1. Pacientky
Biopsie choriových klků a odběr plodové vody byly provedeny celkem
20 ženám ve 14.- 21. týdnu gravidity (průměrný týden gravidity 18,3), které navštívily
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2.LF a FN Motol.

4.3.2. Izolace DNA
Vykultivované fetální buňky získané odběrem plodové vody a biopsie
choriových klků byly před dalším zpracováním zamraženy v -80°C. DNA byla
extrahována pomocí DSP DNA Blood Mini Kitu dle modifikovaných instrukcí výrobce.
K izolaci bylo použito variabilní množství vzorku v závislosti na množství
biologického materiálu, které bylo k dispozici (220-380 µl). Tomu bylo přizpůsobeno
množství lyzačního pufru a ethanolu (množství odpovídalo množství vzorku). Bylo
použito 20 µl proteázy a 500 µl AW1 a AW2 pufrů. Eluce byla provedena do 200 µl
elučního pufru. Pro analýzu pomocí PCR v reálném čase bylo použito 5 µl 100x
zředěného vzorku.

4.3.3. PCR v reálném čase
PCR v reálném čase byla provedena na 7300 Real Time PCR systému (Applied
Biosystems) dle instrukcí výrobce. Pro analýzu, která byla pro každý vzorek provedena
v triplikátu, bylo použito 5 µl templátové DNA. Reakce probíhala v duplexu pro
DYS-14 sekvenci a SRY gen. Součástí PCR reakční směsi (celkový objem 50 µl) byl
TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Branchburg, New Jersey,
USA), primery (300nM pro SRY, 200nM pro DYS-14) a sondy (200nM TaqMan sonda
značená FAM pro SRY a 100nM MGB sonda značená VIC pro DYS-14 sekvenci).
Sekvence použitých primerů a sond jsou uvedeny v tabulce (tab 4).
V každé analýze byla přítomna negativní kontrola a titrační standardní křivka
se vzorkem genomické mužské DNA o známé koncentraci. Každý vzorek byl
analyzován v triplikátu v 8-jamkových stripech. Jako pozitivní byly vyhodnoceny
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jamky, v nichž fluorescenční signál přesáhl prahovou hodnotu Ct před 40. cyklem.
Použity byly analýzy, v nichž korelace mezi Ct a koncentrací DNA byla ≥0,98.

4.3.4. Výpočty
Určení počtu kopií DYS-14 sekvence
Počet DYS-14 kopií (N) v extracelulární DNA izolované z mateřské plazmy byl určen
extrapolací ze standardní titrační křivky pro SRY gen dle vzorce
N= 10 ((intercept – Ct DYS-14) / směrnice)
Z logaritmické závislosti prahového cyklu Ct na koncentraci sériově zředěného
standardního vzorku byla určena koncentrace fetální DNA v analyzovaných vzorcích.
Pro standardní titrační křivku byl použit vzorek mužské genomické DNA
izolované z plné krve, jehož koncentrace byla změřena na spektrofotometru (NanoDrop1000, Witec AG).
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5.

Výsledky

Extracelulární fetální a celková DNA byla kvantifikována v plasmě těhotných
žen s plodem mužského pohlaví s fyziologickým a patologickým průběhem těhotenství
(těhotenské komplikace asociované s placentární dysfunkcí). Kvantifikace byla
provedena pomocí PCR v reálném čase s využitím SRY genu, DYS-14 sekvence a GLO
genu jako markerů. Hodnotili jsme specificitu a sensitivitu jednotlivých testů pro
rozlišení fyziologických a patologických gravidit.
Počet kopií DYS-14 sekvence byl určen ve vzorcích fetální DNA izolované
z plazmy, plodové vody a biopsie choriových klků u těhotných žen s plodem mužského
pohlaví.
Studie byla rozšířena o určení počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované
z periferní krve zdravých mužů.

Statistická analýza
Dvouvýběrovým t-testem (MS, Excel) bylo ověřováno, zda mají 2 náhodné
výběry stejnou střední hodnotu a pocházejí ze stejného základního souboru. Dále byl
pro hodnocení výsledků použit neparametrický dvouvýběrový Mann-Witney test
(Lowry 2008).
Stupeň korelace byl vyjádřen Pearsonovým korelačním koeficientem (MS,
Excel). Přičemž interpretace korelačního koeficientu byla následující: nevýznamný
stupeň korelace (±0,1- ±0,3), mírný stupeň korelace (±0,3- ±0,5), vysoký stupeň
korelace (±0,5- ±1).

5.1. Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence u
zdravých mužů
5.1.1. Výsledky
K určení počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA nacházející se v periferní krvi
zdravých mužů byly použity tři různé metody 1. kvantifikace absolutní 2. kvantifikace
relativní za použití hodnot získaných z absolutní kvantifikace 3. kvantifikace relativní
za použití komparativní Ct metody. Oba způsoby výpočtu množství DYS-14 kopií
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relativní metodou (komparativní Ct metoda i metoda dosazení hodnot získaných
z absolutní kvantifikace) vzájemně korelovaly (Pearsonův test, r= 0,987).
Výsledky určení počtu kopií DYS-14 sekvence jsou shrnuty v tabulce (tab. 5).

Tab. 5: Určení počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované z periferní krvi zdravých mužů.

Abs. kvantifikace Relativní kvantifikace * Relativní kvantifikace **
52,6
55,8
53,0
průměr
51,7
53,7
51,3
medián
27,4-102,5
24,5-110,5
24,8-98,4
interval
* relativní kvantifikace - komparativní Ct metoda
** relativní kvantifikace - hodnoty absolutní kvantifikace po dosazení do vzorce: DYS-14 počet kopií (v
analyzovaném vzorku) / DYS-14 počet kopií (v referenčním vzorku)

Absolutní kvantifikací byl průměrný počet kopií DYS-14 sekvence stanoven
jako 52,6 kopií (medián 51,7 a interval 27,4– 102,5). Relativní kvantifikací za použití
komparativní Ct metody dosahoval průměr hodnoty 1,64 (medián 1,58, interval
0,72-3,25), což odpovídá v průměru 55,8 počtu kopií (medián 53,7 a interval 24,5-110,5
kopií). Průměrné hodnoty relativní kvantifikace získané výpočtem z hodnot získaných
absolutní kvantifikací byly 1,56 (medián 1,51 a interval 0,73- 2,89), což odpovídá
průměru 53,0 kopií DYS-14 (medián 51,3 a interval 24,8- 98,4 kopií DYS-14).
Rozložení hodnot ve všech třech skupinách znázorňuje krabicový diagram (box plot)
(obr. 5).
Počet kopií DYS-14 (kvantifikovaný absolutní i relativní metodou) v DNA
izolované z periferní krve zdravých mužů nekoreloval s věkem mužů (Pearsonův
korelační koeficient pro absolutní kvantifikaci r = -0,16; pro obě relativní kvantifikace
r= -0,22).
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Obr.
5:
Krabicový
diagram
(box
plot)
rozložení hodnot počtu
kopií DYS-14 sekvence.
Absolutní kvantifikace (1),
relativní kvantifikace komparativní Ct metoda (2)
relativní kvantifikace hodnoty
absolutní
kvantifikace po dosazení
do vzorce (3). Silnou čarou
je
znázorněn
medián,
strany box plotu znázorňují
25. a 75. kvartil daného
souboru, dolní a horní
svislá úsečka odpovídají
hodnotám, které leží ve vzdálenosti nejvýše rovné 1,5-násobku výšky boxplotu. Odlehlé
hodnoty (nevybarvené kroužky) se nacházejí mimo 1,5x mezikvartilové rozmezí.

5.1.2. Účinnost amplifikace
Gen SRY a sekvence DYS-14 byly amplifikovány současně v jedné jamce
s využitím PCR v reálném čase (duplex real-time PCR) (obr. 6).

Obr. 6: Křivky amplifikace SRY genu a DYS-14 sekvence.

- 57 -

Srovnatelné směrnice standardních křivek pro obě sekvence (pro SRY -3,57;
pro DYS-14 -3,48) svědčí o shodné účinnosti amplifikace (obr. 7). Účinnost
amplifikace po dosazení hodnot směrnice standardní křivky do vzorce:
účinnost = 10 (-1/směrnice)-1
v tomto případě činila 90,7% pro SRY gen a 93,7% pro DYS-14.
Obr. 7: Standardní křivky pro SRY gen a DYS-14 sekvenci. Standardní vzorek byl zředěn na tři různé
koncentrace (v řádech 10, 100 a 1000 kopií/reakce). Uvedeny jsou směrnice (Slope) obou křivek.
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5.2. Kvantifikace extracelulární DNA v plasmě gravidních žen
Extracelulární fetální DNA byla v plasmě gravidních žen kvantifikována
s využitím SRY genu a DYS-14 sekvence jako markerů, ke kvantifikaci celkové
extracelulární DNA byl použit GLO gen. Výsledky kvantifikace byly porovnávány mezi
dvěma skupinami, a to skupinou žen s fyziologickým průběhem gravidity a skupinou
žen s těhotenskými komplikacemi souvisejícími s placentární dysfunkcí.

5.2.1. Kvantifikace

extracelulární

DNA

u

placentárních

dysfunkcí

a fyziologických gravidit
Výsledky kvantifikace extracelulární fetální a celkové DNA v plasmě gravidních
žen jsou shrnuty v tabulce (tab. 6).

Tab. 6: Výsledky kvantifikace extracelulární DNA v plasmě gravidních žen – fyziologické gravidity
(36. týden) vs. placentární dysfunkce (PD). Fyz.36.– fyziologické gravidity v 36. týdnu; PDplacentární dysfunkce; Sens. – sensitivita; Spec.- specifita

Průměr (GE/ml)
Fyz. 36.
PD
217,3
1016,4
31 048,7 69 569,7
6374,9
46 785,9

Marker
SRY
DYS-14
GLO

Medián (GE/ml)
Fyz. 36.
PD
187,9
710,7
29 931,8 49 946,4
5654,7
33 030,9

P (t-test)
0,002
0,009
0,001

Sens.
81%
40%
88%

Spec.
100%
94%
100%

Krabicový diagram (obr. 8) znázorňuje porovnání hodnot kvantifikace
extracelulární

DNA

v mateřské

cirkulaci

mezi

fyziologickými

graviditami

a těhotenskými komplikacemi asociovanými s placentární dysfunkcí.
Koncentrace fetální extracelulární DNA měřené prostřednictvím SRY genu byly
signifikantně vyšší u těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí
(průměr 1016,4GE/ml; medián 710,7GE/ml) oproti fyziologickým graviditám
v 36. týdnu (průměr 217,3GE/ml; medián 187,9GE/ml) (t-test p= 0,0018; Mann-Witney
test

p<

0,001).

Stejně

tak

množství

DYS-14

bylo

signifikantně

zvýšeno

u gravidit postižených placentární dysfunkcí (průměr 69569,7GE/ml, medián
49946,4GE/ml) oproti fyziologickým graviditám ve 36. týdnu (průměr 31048,7 GE/ml,
medián 29931,8GE/ml) (t-test p= 0,009; Mann-Witney test p= 0,007). Nicméně
množství kopií DYS-14 ve fyziologických graviditách (36. týden) bylo naopak
signifikantně zvýšeno oproti placentárním dysfunkcím (průměr 142,75 kopií, medián
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111,39 kopií u fyziologických gravidit vs. průměrných 83,54 kopií, medián 85,9 kopií u
placentárních dysfunkcí; t-test p= 0,017; Mann Witney p= 0,05).
Koncentrace

celkové

extracelulární

DNA

v mateřské

plasmě

(měřeny

amplifikací GLO genu) byly signifikantně zvýšeny ve skupině gravidit spojených
s placentární dysfunkcí oproti skupině kontrolních gravidit (průměr 46785,9GE/ml
vs. 6374,9GE/ml; medián 33030,9GE/ml vs. 5654,7GE/ml; t-test p< 0,001; Mann
Witney test p< 0,001).

Obr. 8: Kvantifikace extracelulární fetální a celkové DNA u fyziologických gravidit
a u těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí s využitím SRY, GLO a DYS-14
jako markerů.
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Esej využívající DYS-14 sekvenci k odlišení fyziologických gravidit (36. týden)
od těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí vykazovala při
stanovení mezní hodnoty (průměr +2SD) sensitivitu 40% a specifitu 94%. Esej
využívající SRY gen dosahovala 81% sensitivity a 100% specifity a esej
pro kvantifikaci celkové extracelulární DNA s využitím GLO genu jako markeru
dosahovala sensitivity 88% a specifity 100% (tab. 6). To odpovídá správnému rozlišení
fyziologických a patologických gravidit při použití SRY genu jako markeru
v 91,7% případů, při použití DYS-14 sekvence jako markeru u 68,8% případů
a při použití GLO genu jako markeru v 94,4% případech.

5.2.2. Koncentrace extracelulární DNA v závislosti na gestačním týdnu
u fyziologických gravidit
Koncentrace extracelulární fetální DNA vzrůstaly s postupujícím gestačním
týdnem- výsledky shrnuty v tabulce (tab. 7). Hodnoty pro jednotlivé markery
v 16. a 36. týdnu gravidity jsou zaneseny v krabicovém diagramu (obr. 9).
Tab. 7: Koncentrace extracelulární DNA v závislosti na gestačním týdnu u fyziologických gravidit.

Marker
SRY (GE/ml)
DYS-14 (GE/ml)
DYS-14 (počet kopií)
GLO (GE/ml)

Průměr
16. týden 36. týden
54,3
217,3
4926,3
31048,7
114,19
142,75
5847,5
6374,9

Medián
16. týden 36. týden
44,0
187,9
4515,8
29931,8
104,93
111,39
4852,7
5654,7

P (t-test)
p < 0,001
p < 0,001
p = 0,23
p = 0,22

Množství DYS-14 (v genomických ekvivalentech/ml) v 16.týdnu gravidity
dosahovalo průměrné hodnoty 4926,3GE/ml, ve 36.týdnu gravidity pak 31048,7GE/ml
(medián 4515,8GE/ml vs. 29931,8GE/ml) (t-test p < 0,001; Mann Witney
test p < 0,001). Počet DYS-14 kopií v extracelulární fetální DNA neukázal statisticky
signifikantní rozdíl v průběhu gravidity (16.týden vs. 36.týden: průměr 114,19 kopií vs.
142,75 kopií; medián 104,93 kopií vs. 111,39 kopií; t-test p= 0,23; Mann Witney test
p=0,36). Průměrné koncentrace fetální extracelulární DNA určené pomocí SRY genu
byly také zvýšeny u gravidit

v 36. týdnu oproti graviditám v 16. týdnu

(průměr

medián

v 16.týdnu

54,3GE/ml,

44,0GE/ml

vs.

průměr

v 36.týdnu

217,3GE/ml, medián 187,9; t-test p < 0,001; Mann Witney p< 0,001). Hladiny celkové
extracelulární DNA měřené prostřednictvím GLO genu nevykazovaly v průběhu
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gravidity signifikantní změny (16.týden: průměr 5847,5GE/ml, medián 4852,7GE/ml
vs. 36.týden: průměr 6374,9GE/ml; medián 5654,7GE/ml; t-test p= 0,22).

Obr. 9: Koncentrace extracelulární fetální a celkové DNA v plasmě fyziologických gravidit
v závislosti na gestačním týdnu - kvantifikováno s využitím SRY, GLO a DYS-14 jako markerů.

Esej využívající DYS-14 jakožto marker pro kvantifikaci extracelulární fetální
DNA vykazovala mírnou korelaci s esejí využívající gen SRY jako marker, a to v 16.
týdnu (Pearsonův korelační koeficient, r= 0,49) a v 36. týdnu gestace u fyziologických
gravidit (Pearsonův korelační koeficient, r= 0,51). Trend korelace je znázorněn v grafu
(obr. 10).
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Obr. 10: Korelace mezi esejemi využívajícími SRY gen a DYS-14 sekvenci jako markery
ke kvantifikaci extracelulární fetální DNA u fyziologických gravidit v 16. a 36. týdnu gravidity.

16. týden
(r= 0,49)

10000
9000

DYS-14 (GE/ml)

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

SRY (GE/ml)

36.týden
(r= 0,51)

80000
70000

DYS-14 (GE/ml)

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

SRY (GE/ml)

5.2.3. Srovnání počtu kopií DYS-14 sekvence v extracelulární fetální DNA a
DNA izolované z periferní krve zdravých mužů
Počet kopií DYS-14 sekvence byl signifikantně nižší v DNA izolované
z periferní krve zdravých mužů (průměr 52,6 kopií) ve srovnání s extracelulární fetální
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DNA u fyziologických gravidit s plodem mužského pohlaví v 16. týdnu (průměrně
114,2 kopií) (t-test p< 0,001; Mann Witney test p<0,001) a 36. týdnu gestace (průměrně
142,8 kopií) (t-test p< 0,001; Mann Witney test p<0,001) a u těhotenských komplikací
asociovaných s placentární dysfunkcí (průměrně 83,5 kopií) (t-test = 0,011; Mann
Witney test p=0,001) – výsledky shrnuty v tabulce (tab. 8).
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5.3. Studium interindividuální variability počtu kopií DYS-14 sekvence
ve fetální mužské DNA získané metodami invazivní prenatální
diagnostiky
Interindividuální variabilita počtu kopií DYS-14 sekvence byla také studována
ve fetální DNA izolované z biologického materiálu získaného odběrem plodové vody
a biopsií choriových klků u gravidních žen s plodem mužského pohlaví.

5.3.1. Výsledky určení počtu kopií DYS-14 sekvence
Počet kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované z biologického materiálu
získaného odběrem plodové vody a biopsií choriových klků u gravidních žen s plodem
mužského pohlaví byl v průměru 35,1 kopií (33,8 medián, interval 10,3-62,1 kopií).
V tabulce (tab. 8) a krabicovém diagramu (obr. 11) jsou porovnány výsledky
určování počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované z periferní krve zdravých
mužů, v extracelulární fetální DNA a DNA izolované z biologického materiálu
získaného odběrem plodové vody a biopsií choriových klků u gravidních žen s plodem
mužského pohlaví.

Tab. 8: Výsledky určení počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované z CVS, amniocentéz
a plasem těhotných žen s plodem mužského pohlaví a periferní krve zdravých mužů. AMC – vzorky
z amniocentéz; Muži PK –periferní krev zdravých mužů; 16./36.t.fyz.- Fyziologická gravidita
v 16./36. týdnu; PD- placentární dysfunkce.

Počet kopií DYS-14
Průměr
Medián
Interval

AMC
Muži PK
35,1
52,6
33,8
51,7
10,3- 62,1 27,4- 102,5

16.t. fyz.
114,2
104,9
36,9- 228,4
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Plasma
36.t. fyz.
142,8
111,4
57,8- 328,3

PD
83,5
85,9
11,8- 141,5

Obr. 11: Výsledky určení počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované z CVS, amniocentéz
a plasem těhotných žen s plodem mužského pohlaví a periferní krve zdravých mužů. 1-vzorky
z amniocentéz; 2- periferní krev zdravých mužů; 3- fyziologické gravidity v 16.týdnu; 4- fyziologické
gravidity v 36.týdnu; 5- placentární dysfunkce.

Počet kopií DYS-14 sekvence ve vzorcích fetální DNA izolované z amniocentéz
a CVS vykazuje signifikantně snížené množství ve srovnání s DNA izolovanou
z periferní krve zdravých mužů (t-test p< 0,001) a extracelulární fetální DNA v plazmě
fyziologických gravidit v 16. týdnu gestace (t-test p <0,001; Mann Witney test
p<0,001). Rozdíly v počtu kopií DYS-14 sekvence mezi jednotlivými studovanými
soubory shrnuje tabulka (tab. 8).
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Tab. 8: Kvantifikace DYS-14 sekvence v jednotlivých souborech. Šipkou je znázorněno, zda v bylo
daném vzorku množství fetální DNA (kvantifikace s využitím DYS-14 sekvence) a počet kopií DYS-14
sekvence vyšší či nižší. PD– placentární dysfunkce; Muži PK– periferní krev zdravých mužů;
Fyz. grav.– fyziologické gravidity; AMC- vzorky z amniocentéz a biopsie choriových klků.

Testované vzorky
↓ Fyz. grav. (36.t.) x PD (GE/ml DYS-14)
↑ Fyz. grav. (36.t.) x Fyz. grav. (16.t.) (GE/ml DYS-14)
↑ Fyz. grav. (16.t.) x Muži PK (kopie DYS-14)
↑ Fyz. grav. (36.t.) x Muži PK (kopie DYS-14)
↑ PD x Muži PK (kopie DYS-14)
↓ AMC x Muži PK (kopie DYS-14)
↓ AMC x Fyz. grav. (16.t.) (kopie DYS-14)
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T-test
p= 0,009
p< 0,001
p< 0,001
p< 0,001
p= 0,011
p< 0,001
p< 0,001

6.

Diskuze

Předkládaná práce se zabývá kvantifikací extracelulární fetální a celkové DNA
v plasmě těhotných žen s plodem mužského pohlaví s fyziologickým a patologickým
průběhem těhotenství (těhotenské komplikace asociované s placentární dysfunkcí)
s využitím PCR v reálném čase a SRY genu, DYS-14 sekvence a GLO genu jako
markerů.
Studie se zaměřuje na hodnocení specificity a sensitivity jednotlivých testů pro
rozlišení fyziologických a patologických gravidit.
Vzhledem

k nízké

spolehlivosti

rozlišení

fyziologických

těhotenství

a těhotenských komplikací asociovaných s placentární dysfunkcí v případě použití
DYS-14 sekvence jako markeru, byla studie rozšířena o určení počtu kopií DYS-14
sekvence ve vzorcích fetální DNA izolované z mateřské plazmy, plodové vody
a biopsie choriových klků u těhotných žen s plodem mužského pohlaví. Studie byla
doplněna o určení počtu kopií DYS-14 sekvence v DNA izolované z periferní krve
zdravých mužů.

Koncentrace fetální (SRY gen a DYS-14 sekvence použity jako markery)
i celkové (GLO použit jako marker) extracelulární DNA byly u gravidit postižených
preeklampsií a/nebo

IUGR zvýšeny oproti fyziologickým graviditám. Tento trend

potvrzuje, že apoptická tělíska placentárního trofoblastu jsou u těhotenských komplikací
asociovaných s placentární dysfunkcí do mateřské cirkulace uvolňována ve zvýšené
míře. Nicméně spolehlivost eseje využívající DYS-14 sekvenci jakožto markeru nebyla
příliš vysoká – dosahovala pouze 68,8% (sensitivita 40%, specifita 94%). V tomto
ohledu bylo dosaženo vyšší spolehlivosti u esejí využívajících pro kvantifikaci
extracelulární fetální a celkové DNA geny SRY a GLO jako markery (91,7%
spolehlivost pro SRY gen, 94,9% spolehlivost pro GLO gen).

Počet kopií DYS-14 sekvence byl u gravidit postižených komplikacemi
souvisejícími s placentární dysfunkcí signifikantně nižší než u fyziologických gravidit.
Vzhledem k tomu, že cirkulující fetální DNA, chráněná apoptickými tělísky
placentárního trofoblastu, je v mateřské periferní krvi nejčastěji fragmentována
na úseky o délce 300bp (Chan et al., 2004, Hromadníková et al., 2006), nemusí
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kvantifikace počtu kopií DYS-14 sekvence v mateřské plasmě nutně odrážet skutečné
množství počtu kopií DYS-14 sekvence v genomu plodu. Nicméně právě snížené
hladiny počtu kopií DYS-14 sekvence mohou svědčit o zvýšeném výskytu
fragmentované DNA u gravidit postižených komplikacemi souvisejícími s placentární
dysfunkcí oproti kontrolním graviditám.
Dále byla zjištěna značná interindividuální variabilita počtu kopií DYS-14
sekvence ve všech testovaných skupinách (v DNA izolované z periferní krve zdravých
mužů, fetální DNA izolované z plasmy, plodové vody a

biopsie choriových klků

u těhotných žen s plodem mužského pohlaví). Počet kopií DYS-14 sekvence nezávisel
na věku mužů a neměnil se ani v extracelulární fetální DNA v průběhu gravidity.
Počet kopií DYS-14 sekvence byl signifikantně nižší v DNA izolované
z periferní krve zdravých mužů ve srovnání s extracelulární fetální DNA izolovanou
z mateřské plasmy jak u fyziologických tak u patologických gravidit asociovaných
s placentární dysfunkcí. Nejnižší počet kopií DYS-14 sekvence se ale vyskytoval
ve vzorcích fetální DNA izolované z vykultivovaných buněk plodové vody a biopsie
choriových klků. Tento počet byl signifikantně nižší ve srovnání s počtem kopií
DYS-14 sekvence v DNA izolované z mateřské plasmy, což potvrzuje fakt, že
extracelulární fetální DNA v amniové tekutině pochází z jiného zdroje než ta v mateřské
cirkulaci (Bianchi et al., 2001), a byl též nižší ve srovnání s počtem kopií DYS-14
sekvence v periferní krvi zdravých mužů.

7.

Závěr

Prenatální i postnatální interindividuální variabilita počtu kopií DYS-14
sekvence znesnadňuje využití DYS-14 sekvence jako markeru pro kvantifikaci
extracelulární

fetální

DNA

a patologických gravidit

v mateřské

asociovaných

plazmě

pro

rozlišení

s placentární dysfunkcí.

fyziologických
Pro odlišení

fyziologických gravidit a těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí
je vhodnější ke kvantifikaci extracelulární fetální DNA využít SRY gen jako marker.
Spolehlivé výsledky byly dosaženy i v případě kvantifikace celkové extracelulární DNA
s využitím GLO genu jako markeru.
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