
Abstrakt 
    

Objev fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci v roce 1997 přispěl k vývoji 

nových metod neinvazivní prenatální diagnostiky, které patří mezi nejmodernější přístupy 

péče o matku a plod. Do rutinní praxe byla zavedena vyšetření pohlaví plodu u těhotenství 

s rizikem X-vázaných onemocnění a kongenitální adrenální hyperplazie a Rh faktoru plodu u 

aloimunizovaných gravidit. 

 Tato dizertační práce se zabývá základní charakteristikou extracelulární fetální DNA a 

fetálních buněk v mateřské cirkulaci a jejich využitím pro neinvazivní prenatální diagnostiku, 

zejména u gravidit s patologickou placentací (preeklampsie, IUGR). U těchto těhotenských 

komplikací bylo zjištěno, že v důsledku nedostatečné transformace mateřských spirálních 

arterií dochází k ischemii a zvýšené apoptóze placentárního trofoblastu a následně ke 

zvýšenému uvolňování extracelulárních nukleových kyselin (fetálního a mateřského původu) 

do cirkulace.  Doposud byly kvantifikační studie omezeny pouze na gravidity s mužským 

pohlavím plodu s využitím detekce specifických sekvencí nacházejících se na Y 

chromozomu (SRY, DYS-14). Vědci se proto snažili objevit tzv. „univerzální fetální marker“, 

který by mohl být využit pro kvantifikační studie zabývající se aktuálním funkčním stavem 

placenty, nezávisle na pohlaví plodu. Jednou z možností je využití rozdílné metylace mezi 

matkou a plodem v promotorové oblasti RASSF1A tumor supresorového genu. 

 V naší studii jsme nejprve otestovali univerzální fetální marker a následně analyzovali 

koncentraci fetální (SRY, DYS-14, hypermetylovaná RASSF1A sekvence) a celkové (GLO, 

RASSF1A) extracelulární DNA u těhotných žen s preeklampsií s/bez IUGR. Dále jsme 

prospektivně sledovali pacientky s rizikem pozdějšího rozvoje těhotenských komplikací 

souvisejících s patologickou placentací v průběhu celé gravidity.  

 U těhotných žen s preeklampsií s/bez IUGR jsme detekovali zvýšenou koncentraci 

extracelulární DNA v porovnání se zdravými kontrolami (RASSF1A, p < 0.001; SRY, p = 

0.009; GLO, p < 0.001). Při využití markerů RASSF1A, SRY a GLO bylo dosaženo 93%, 

94% a 92% přesnosti rozlišení mezi patologickou a fyziologickou graviditou. V rámci 

prospektivní studie bylo sledováno celkem 14 pacientek s rizikem pozdějšího rozvoje 

těhotenských komplikací souvisejících s placentární insuficiencí. U 8 z celkem 14 gravidit se 

vyskytly komplikace spojené s patologickou placentací. Zhodnocením všech 3 markerů jsme 

zachytili zvýšení koncentrace extracelulární DNA v průběhu těhotenství celkem u 5/8 gravidit 

až 26 týdnů před klinickou manifestací onemocnění. V naší studii bylo prokázáno, že u 

některých těhotenství, které později rozvinou placentární insuficienci, lze zaznamenat 

zvýšenou koncentraci extracelulární fetální a/nebo mateřské DNA v mateřské plazmě již před 

klinickým projevem onemocnění. Bohužel se jedná o značně individuální záležitost, která se 

nevyskytuje u všech gravidit a možnost predikce těhotenských komplikací je tímto omezena 



pouze na ta těhotenství, kde dochází ke zvýšené apoptóze placentárního trofoblastu před 

vlastní klinickou manifestací onemocnění v důsledku placentární ischemie. 

 


