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Anotace 
    

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. 
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Annotation 
 

In 1997, Prof. Dennis Lo discovered the presence of cell-free fetal DNA (cffDNA) in the 

maternal plasma and serum of pregnant women. This finding started the development of new non-

invasive prenatal diagnosis methods, which are currently in the forefront of the advanced care of 

mother and fetus. Non-invasive genetic tests based on the detection of paternally inherited alleles, 

including determination of fetal sex in cases at risk of X-linked disorders or congenital adrenal 

hyperplasia and RHD or RHCE genotyping in alloimunized pregnancies, were quickly introduced 

into routine practice. 

This thesis focuses on the basic characteristics of cffDNA and fetal cells in maternal 

circulation and its usage for non-invasive prenatal diagnosis, especially in cases of placental 

insufficiency related complications, e.g. preeclampsia and IUGR. This severe disorder is 

characterized by placental dysfunction with an abnormal invasion of trophoblasts and a defect in 

the transformation of maternal spiral arteries, leading to placental ischemia followed by increased 

apoptosis of trophoblast associated with an elevated concentration of cell-free nucleic acids in 

maternal circulation. Until recently, cffDNA quantification studies were mostly done using 

amplification of SRY or DYS-14 genes localized on chromosome Y, and were thus restricted to 

pregnancies with a male fetus. For this reason, researchers were interested in finding a universal 

fetal marker that would enable the detection and quantification of fetal DNA in maternal circulation 

in all pregnant women regardless of fetal sex. Recent studies have suggested the possibility of 

using a difference in the methylation of the promoter region of the RASSF1A tumor suppressor 

gene between the mother and fetus. 

 In our study, we tested the feasibility of this universal fetal marker and quantified fetal 

(SRY, DYS-14, hypermethylated RASSF1A) and total (GLO gene, RASSF1A) cffDNA in 

preeclampsia with or without IUGR during the onset of placental insufficiency. In addition to a 

retrospective study, we prospectively screened women at risk of placental insufficiency throughout 

gestation and tried to find out if quantification of cell-free nucleic acids in maternal circulation could 

be useful as a non-invasive screening method for the prediction of later onset severe pregnancy 

complications associated with placental insufficiency. 

Increased levels of cell-free DNA were detected in pregnancies with preeclampsia with or 

without IUGR relative to controls (RASSF1A, p < 0.001; SRY, p = 0.009; GLO, p < 0.001). 

RASSF1A, SRY, and GLO achieved 93%, 94% and 92% accuracy for differentiation between a 

normal pregnancy and preeclampsia with or without IUGR. Among 14 patients at risk, 8 

pregnancies developed placental insufficiency related complications. Concerning all three markers, 

an elevation of cell-free DNA was demonstrated in 5 out of 8 patients at the earliest 26 weeks 

before the onset of symptoms. These data indicate that cell-free DNA concentrations can be 

significantly elevated in the plasma of patients who later developed placental insufficiency related 

complications. However, this is highly individual, and not a rule for all cases, and probably depends 

on the actual occurrence of excessive placental trophoblast apoptosis. 
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1. Úvod 

 

Dizertační práce shrnuje výsledky získané pod vedením paní docentky RNDr. Ilony 

Hromadníkové, Ph.D. v Laboratoři buněčné biologie na 2. lékařské fakultě UK a FN Motol a od 

roku 2007 na Oddělení molekulární biologie a patologie buňky na 3. lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Laboratoř buněčné biologie se neinvazivní prenatální diagnostice založené 

na extracelulární fetální DNA přítomné v mateřské plazmě věnovala v České republice mezi 

prvními. Do rutinní praxe byla zavedena vyšetření pohlaví plodu u gravidit s rizikem X-vázaných 

onemocnění a kongenitální adrenální hyperplazie a Rh faktoru plodu u aloimunizovaných 

těhotenství. Tato vyšetření jsme mohli nabídnout našim pacientkám mezi prvními v Evropě a 

následně jsme se v rámci celoevropského projektu SAFE (Special Non-Invasive Advances in 

Foetal and Neonatal Evaluation Network) účastnili jejich mezinárodní standardizace. Vedle 

klinických vyšetření jsme studovali samotné vlastnosti fetální extracelulární DNA a další možnosti 

využití např. pro detekci a případnou predikci gravidit s patologickou placentací, zejména 

u preeklampsie a intrauterinní růstové retardace (IUGR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato práce vznikla za podpory MSM 0021620806, MZO 00064203 a EC FP6 SAFE (Special Non-

Invasive Advances in Foetal and Neonatal Evaluation Network, no. 503243). 
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2. Cíle práce 

 

Hlavním cílem dizertační práce bylo studium extracelulárních nukleových kyselin 

v mateřské cirkulaci a rozšíření jejich diagnostického využití pro účely neinvazivní prenatální 

diagnostiky: 

 

Cíl 1:   Určit délku fragmentů fetální a celkové extracelulární DNA přítomné v mateřské 

cirkulaci a zvážit možnost zkoncentrování extracelulární fetální DNA ve vzorku pomocí 

izolace jednotlivých frakcí. 

 

Cíl 2:  Porovnat zastoupení fetálních buněk v zánětlivé a nezánětlivé tkáni (synoviální tkáň 

vs. kůže) u pacientek s revmatoidní artritidou. 

 

Cíl 3:  Určit populační variace v počtu kopií DYS-14 sekvence (na Y chromozomu) a 

posoudit vliv tohoto polymorfismu na kvantifikaci mužské fetální extracelulární DNA v 

mateřské plazmě. 

 

Cíl 4:  Studovat telomery v mateřské plazmě a posoudit možnosti jejich využití pro účely 

NIPD. 

 

Cíl 5:  Detekovat univerzální fetální marker, hypermetylovaný RASSF1A, v mateřské 

plazmě a otestovat senzitivitu, specificitu a korelaci se SRY markerem u těhotných žen 

s plodem mužského pohlaví. 

 

Cíl 6:  Kvantifikovat extracelulární fetální a celkovou DNA v mateřské cirkulaci s využitím 

RASSF1A, SRY a GLO markerů u gravidit s patologickou placentací. Posoudit možnost 

predikce pozdějšího rozvoje závažných těhotenských komplikací souvisejících s placentární 

insuficiencí (PET a IUGR). 
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3. Souhrn použité metodiky 

 

1. Extracelulární DNA byla separována na agarózové elektroforéze do frakcí o velikosti   

100 – 300 bp, 300 – 500 bp, 500 – 700 bp, 700 – 900 bp a > 900 bp. Pomocí PCR v reálném čase 

byla změřena koncentrace fetální (SRY marker) a celkové (GLO marker) extracelulární DNA 

v neseparované DNA a v jednotlivých frakcích; na základě naměřených údajů bylo stanoveno 

procentuální zastoupení fetální extracelulární DNA v 1 ml mateřské plazmy. 

 

2. Zánětlivá synoviální tkáň a nezánětlivá tkáň kůže (z operační rány) pacientek 

s revmatoidní artritidou (n = 19) získané v průběhu synovektomie byly dlouhodobě kultivovány. 

Zastoupení fetálního mikrochimérismu v primokulturách a následných pasážích bylo stanoveno 

pomocí absolutní kvantifikace a PCR v reálném čase (SRY marker) u pacientek, které dříve 

porodily syna/y. 

 

3. Koncentrace fetální (SRY a DYS-14 marker) a celkové DNA (GLO marker) v mateřské 

plazmě byla analyzována pomocí PCR v reálném čase celkem u 43 fyziologických těhotenství a 15 

gravidit v době klinické manifestace těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí. 

Dle hodnot pro fyziologické gravidity byly vytvořeny normy pro každý gestační týden a byla 

stanovena míra diferenciace mezi fyziologickou a patologickou graviditou pro každý marker 

(specificita, senzitivita, přesnost). 

 

4.  Délka telomer byla stanovena pomocí relativní kvantifikace a PCR v reálném čase 

v mononukleární frakci buněk u 24 zdravých netěhotných žen, dále v mateřské plazmě u 10 

fyziologických gravidit ve 12., 16. a 36. týdnu gravidity a u 16 pacientek v době klinické 

manifestace těhotenských komplikací souvisejících s placentární dysfunkcí. 

 

5. Extracelulární DNA izolovaná z mateřské plazmy byla pro detekci fetálně specifické 

hypermetylované RASSF1A sekvence nejprve ošetřena metylačně senzitivní restrikční 

endonukleázou BstUI. Přítomnost univerzálního fetálního markeru byla testována v plazmách 70 

fyziologických gravidit (151 vzorků v průběhu těhotenství), 20 netěhotných žen a 9 mužů pomocí 

PCR v reálném čase. U gravidit s mužským pohlavím plodu (n = 51) byly porovnány koncentrace 

fetální extracelulární DNA kvantifikované pomocí univerzálního fetálního markeru a markeru SRY. 

 

6. Pomocí absolutní kvantifikace a PCR v reálném čase byla změřena koncentrace fetální 

(SRY a RASSF1A sekvence) a celkové (GLO) extracelulární DNA pro fyziologické gravidity a byly 

stanoveny normy (průměr + 2 směrodatné odchylky) pro každý gestační týden. Celkem u 24 

preeklampsií s/bez IUGR a 11 IUGR v době onsetu onemocnění bylo stanoveno množství fetální a 
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celkové extracelulární DNA v mateřské cirkulaci a dle norem posouzena přesnost rozlišení mezi 

fyziologickou graviditou a těhotenstvím s patologickou placentací. Následně byla zhodnocena 

možnost predikce pozdějšího rozvoje těhotenských komplikací souvisejících s placentární 

dysfunkcí u 18 pacientek sledovaných v průběhu celé gravidity.  

 

 

Metodika je blíže popsána v jednotlivých publikacích. 
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4. Výsledky a diskuze 

 

4.1. Fragmentace fetální extracelulární DNA v mate řské plazm ě 

 

Cíl 1: Určit délku fragmentů fetální a celkové extracelulární DNA přítomné v mateřské cirkulaci a 

zvážit možnost zkoncentrování extracelulární fetální DNA ve vzorku pomocí izolace jednotlivých 

frakcí. 

 

(publikace v Hromadnikova I, Zejskova L, Doucha J, Codl D. Quantification of fetal and total 

circulatory DNA in maternal plasma samples before and after size fractionation by agarose gel 

electrophoresis. DNA Cell Biol. 2006;25(11):635-40.) 

 

 

Extracelulární fetální DNA je do mateřské cirkulace uvolňována ve formě apoptotických 

tělísek placentárního trofoblastu. V důsledku internukleozomálního štěpení v průběhu 

programované buněčné smrti dochází k její fragmentaci. Objasnění původu fetálních 

extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci přineslo myšlenku, zdali by se nedalo 

využít vlastnosti krátkých fragmentů fetální extracelulární DNA vzniklých v procesu apoptotického 

štěpení pro zvýšení podílu fetální extracelulární DNA ve směsném vzorku s mateřskou 

extracelulární DNA. K této teorii přispěly studie hongkongské a švýcarské skupiny, které prokázaly, 

že fetální extracelulární DNA se nachází převážně ve frakci o velikosti do 300 bp (Li et al., 2004), 

respektive ve frakci o velikosti do 313 bp (Chan et al., 2004). 

Na základě těchto poznatků jsme analyzovali procentuální zastoupení fetální extracelulární 

DNA v mateřské plazmě a potencionální navýšení podílu fetální extracelulární DNA v případě 

separace jednotlivých fragmentů pomocí agarózové elektroforézy do frakcí o délce 100 – 300 bp, 

300 – 500 bp, 500 – 700 bp, 700 – 900 bp a >900 bp. 

Celkem jsme otestovali 11 gravidit s mužským pohlavím plodu v 16. týdnu gravidity. Izolace 

byla provedena z 1 ml plazmy pomocí QIAamp DSP Virus Kitu (Qiagen, Hilden, Germany) a 

kvantifikována byla fetální (SRY gen) a celková extracelulární DNA (GLO gen).  

Fetální extracelulární DNA se převážně vyskytovala ve frakcích o velikosti 100 – 300 bp a 

300 – 500 bp v koncentraci 14,4 kopií/ml a 4,9 kopií/ml mateřské plazmy. V ostatních frakcích 

s velikostí fragmentů >500 bp byla fetálně specifická DNA detekována pouze sporadicky. 

Překvapivě byla celková extracelulární DNA detekována ve všech frakcích - nejvyšší zastoupení 

bylo ve frakci o velikosti 100 – 300 bp a 300 – 500 bp.  Naše výsledky potvrzují, že fetální 

extracelulární DNA se v mateřské cirkulaci vyskytuje ve formě krátkých fragmentů a nejvyšší 

zastoupení je ve frakci o velikosti do 300 bp, respektive ve frakci o délce do 313 bp (Li et al., 2004; 

Chan et al. 2004).  
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Dle našich výsledků by při separaci fragmentů o velikosti 100 - 300 bp a 300 - 500 bp došlo 

ke 4,2x resp. 2,5x navýšení podílu fetální extracelulární DNA ve vzorku mateřské plazmy 

v porovnání s neseparovanou DNA. Z našeho pohledu i čtyřnásobné navýšení podílu fetální 

extracelulární DNA ve vzorku neskýtá velké výhody pro následnou detekci cílových paternálně 

zděděných sekvencí pomocí PCR v reálném čase vzhledem k pracnosti metody a nepochybnému 

riziku kontaminace vzorku v průběhu zpracování. Využití frakcionace pomocí agarózové 

elektroforézy se z těchto důvodu zdá být pro účely rutinní neinvazivní prenatální diagnostiky 

nevhodné. Je ale snaha obejít tento krok vytvořením kitu pro izolaci krátkých fragmentů DNA 

z mateřské plazmy (NucleoSpin Plasma XS, MACHEREY-NAGEL, Düren, Německo) nebo 

vytvořením speciálního mikrosystému právě pro separaci krátkých DNA fragmentů. V souladu 

s našimi výsledky došlo při izolaci fragmentů o velikosti <300 bp tímto mikrosystémem k 4 - 

8x navýšení podílu fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě (Hahn et al., 2009).  

 
 
 

4.2. Fetální mikrochimérismus a imunopatologie 

 

Cíl 2:  Porovnat zastoupení fetálních buněk v zánětlivé a nezánětlivé tkáni (synoviální tkáň vs. 

kůže) u pacientek s revmatoidní artritidou. 

 

(publikováno v Hromadnikova I, Zlacka D, Hien Nguyen TT, Sedlackova L, Zejskova L, Sosna A. 

Fetal cells of mesenchymal origin in cultures derived from synovial tissue and skin of patients with 

rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 2008 Oct;75(5):563-6.) 

 

4.2.1. Fetální mikrochimérismus a autoimunitní onem ocnění 
Význam fetálních buněk v mateřském těle daleko přesahuje možnosti využití 

pro neinvazivní prenatální diagnostiku. V celé řadě studií byla prokázána souvislost mezi fetálním 

mikrochimérismem a výskytem autoimunitních a nádorových onemocnění. Po technicky obtížných 

pokusech využití fetálních erytroblastů přítomných v mateřské cirkulaci pro karyotypizaci buněk 

plodu, se kterými máme zkušenost i v naší laboratoři, jsme se zajímali o to, jakou roli hrají fetální 

buňky v patogenezi autoimunitních onemocnění. Konkrétně jsme se zaměřili na studium fetálních 

buněk v buněčných kulturách získaných ze synoviální tkáně a kůže u pacientek s revmatoidní 

artritidou. 

V souboru RA pacientek bylo celkem 15 žen, které porodily alespoň jednoho chlapce, 

2 pacientky pouze s dcerou/dcerami a 2 bezdětné ženy. Žádná z pacientek nepodstoupila transfúzi 

nebo transplantaci. Zánětlivá synoviální tkáň byla odebrána v průběhu synovektomie, tkáň kůže 

potom z operačního pole. Obě tkáně byly kultivovány a testovány na přítomnost SRY genu 
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(sekvence na Y chromozomu) u žen, které porodily chlapce. Přítomnost fetálních buněk 

v synoviální tkáni byla prokázána celkem u 5/13 (38,5%) pacientek (2 primokultury a 4 pasáže) 

s frekvencí 0,02 - 62,6 (průměr 12,7) fetálních buněk na 10 miliónů buněk celkem. V kulturách 

kožních fibroblastů byly fetální buňky detekovány u 4/10 (40%) pacientek (1 primokultura, 

5 pasáží) s frekvencí 3,3 – 43,47 (průměr 15,4) fetálních buněk na 10 miliónů buněk celkem. U 

pacientek, které porodily dcery nebo byly bezdětné, jsme nedetekovali žádné SRY pozitivní buňky. 

V této studii byla prokázána přítomnost fetálních buněk v synoviální tkáni a kůži pacientek 

s revmatoidní artritidou a jejich schopnost přežití a možné proliferace v tkáňových kulturách a 

následných pasážích.  

Naše studie je dalším důkazem výskytu fetálního mikrochimérismu právě u pacientek 

s autoimunitním onemocněním. Fetální mikrochimérismus je sice běžným fenoménem u zdravých 

žen, ale u pacientek s autoimunitním onemocněním bylo zaznamenáno vyšší zastoupení fetálních 

buněk v porovnání se zdravými kontrolami např. u pacientek se sklerodermií (Nelson et al., 1998, 

Lambert et al., 2002), Graves-Basedowovou chorobou (Ando et al., 2002) nebo u Hashimotovy 

tyreoiditidy (Klinstschar et al., 2006). Vzhledem k nedostupnosti synoviální tkáně u zdravých žen 

jsme nemohli v naší studii porovnat zastoupení fetálního mikrochimérismu se zdravými kontrolami. 

Ale podařilo se nám porovnat frekvenci výskytu fetálních buněk v zánětlivé synoviální tkáni a 

nezánětlivé kůži. V obou případech byla frekvence výskytu fetálních buněk srovnatelná – 38,5% vs 

40%. Nález fetálního mikrochimérismu v nezánětlivé tkáni ukazuje, že výskyt fetálních buněk 

v mateřské tkáni nemusí být pouze reakcí na probíhající zánět, ale že se může jednat o účast 

fetálních buněk na reparaci poškozené tkáně. 

 

 

4.3. Efekt variantního po čtu kopií DYS-14 sekvence na kvantifikaci 

fetální mužské extracelulární DNA v mate řské plazm ě 

 

Cíl 3:  Určit populační variace v počtu kopií DYS-14 sekvence (na Y chromozomu) a posoudit vliv 

tohoto polymorfismu na kvantifikaci mužské fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě. 

 

(publikováno v Hromadnikova I, Benesova M, Zejskova L, Stehnova J, Doucha J, Sedlacek P, 

Dlouha K, Krofta L. The effect of DYS-14 copy number variations on extracellular fetal DNA 

quantification in maternal circulation. DNA Cell Biol. 2009 Jul;28(7):351-8.) 

 

4.3.1. Sekvence DYS-14 a NIPD 
Pro neinvazivní určení pohlaví plodu a kvantifikaci fetální extracelulární DNA v mateřské 

plazmě u gravidit s mužským pohlavím plodu se rutinně využívají 2 markery nacházející se na Y 

chromozomu. Gen SRY (sex determining region) se nachází na chromozomu Y pouze v jedné 
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kopii a kóduje transkripční faktor TDF (testis determining factor), který ovlivňuje vývoj mužských 

pohlavních orgánů. Sekvence DYS-14 je lokalizována na chromozomu Y ve variabilním počtu 

obvykle 20 – 40 kopíí a více (Tyler-Smith et al., 1988, Skaletsky et al., 2003), respektive 30 – 60 

kopií (Manz et al., 1993). Expresí genu vzniká protein TSPY, který se podílí spermatogenezi. 

Ve studii z roku 2009 jsme ověřovali, zdali je sekvence DYS-14 použitelná jako vhodný 

marker pro kvantifikaci extracelulární fetální DNA v mateřské cirkulaci. Nejprve jsme otestovali 

početní variabilitu DYS-14 sekvence u 55 zdravých mužů ve věku 8 měsíců – 49 let. V našem 

souboru jsme dosáhli průměrného počtu 53 kopií DYS-14 sekvence (medián 52 kopií, rozsah 27 – 

103 kopií). Následně jsme kvantifikovali fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci u 

fyziologické gravidity a těhotenských komplikací s patologickou placentací (PET a IUGR). 

Je známo, že u gravidit s patologickou placentací se vyskytuje zvýšené uvolňování apoptotických 

tělísek placentárního trofoblastu do mateřské cirkulace a následně zvýšené množství fetální 

extracelulární DNA v mateřské plazmě.  

Celkově bylo otestováno 58 gravidit s mužským pohlavím plodu: 43 fyziologických vzorků 

(celkem 23 vzorků z 16. týdne a 20 vzorků z 36. týdne gravidity) a 15 těhotenství s patologickou 

placentací v době klinické manifestace těhotenských komplikací (9 PET, 5 IUGR, 1 PET s IUGR 

v rozmezí od 26. do 40. týdne gravidity, průměr 34,1). Pro kvantifikaci fetální extracelulární DNA 

jsme využili duplexové reakce pro SRY a DYS-14 markery, pro kvantifikaci celkové DNA marker 

GLO. Na základě koncentrace fetální a celkové extracelulární DNA u fyziologických gravidit jsme 

vytvořili normy. Analýzou množství fetální a celkové extracelulární DNA jsme dosáhli rozlišení mezi 

fyziologickou a patologickou graviditou s přesností na 91,7%, 68,8% a 94,4% pro SRY, DYS-14 a 

GLO markery. Kvantifikace s využitím SRY a GLO markerů dosahuje senzitivnějších a 

specifičtějších výsledků než využití sekvence DYS-14. Domníváme se, že snížená senzitivita a 

specificita v případě DYS-14 sekvence (rozlišení mezi fyziologickou a patologickou graviditou) je 

způsobena právě početní interindividuální variabilitou v počtu kopií DYS-14 sekvence a dle našich 

výsledků DYS-14 není vhodným cílem pro kvantifikační analýzy extracelulární mužské fetální DNA. 

Využití DYS-14 sekvence pro rozlišení mezi fyziologickou graviditou a těhotenstvím 

s patologickou placentací bylo poprvé popsáno v roce 2003. Sekizawa et al. (2003) využil 

sekvence DYS-14 pro kvantifikaci fetální DNA u preeklampsie a/nebo IUGR v porovnání 

s fyziologickou graviditou. U pacientek s preeklampsií byl medián zvýšení extracelulární fetální 

DNA celkem 2,12 MoM (násobky mediánu) v porovnání se zdravými kontrolami ve srovnatelném 

týdnu gravidity. Vzhledem k dynamice PCR v reálném čase není tento rozdíl pro rozlišení mezi 

fyziologickou a patologickou graviditou nikterak výrazný. Ve studiích využívajících pro kvantifikace 

markeru SRY je koncentrace fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci u gravidit 

s preeklampsií zvýšena přibližně 5x oproti zdravým kontrolám (Lo et al., 1999, Zhong et al., 2001). 

Sekvence DYS-14 pro kvantifikaci fetální extracelulární DNA byla využita také v práci 

Alberry et al. z roku 2009. Otestováním zdravých kontrol si rovněž vytvořili normy. Ze 49 gravidit 

v onsetu preeklampsie byla fetální extracelulární DNA zvýšena pouze u 14/49 (29%) případů. 
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V naší studii publikované v roce 2010 jsme byli schopni pomocí stanovení koncentrace fetální 

extracelulární DNA (SRY marker) zachytit všechny onsety preeklampsie (24/24 případů). Dosáhli 

jsme tedy 100% senzitivity detekce při 93% specificitě. V práci Alberry et al. dosáhly výsledky 

kvantifikace fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě pomocí sekvence DYS-14 pouze 

minimálního rozlišení mezi fyziologickou a patologickou graviditou v porovnání s jinými pracemi, 

které jako kvantifikační cíl využívají genu SRY. Tyto rozdílné výsledky mohou být způsobeny 

faktem, že v žádné z kvantifikačních studií využívajících sekvence DYS-14 nebyla vzata do úvahy 

značná interindividuální variabilita počtu kopií. Finální množství fetální extracelulární DNA 

v mateřské cirkulaci může být touto variabilitou silně ovlivněno a může tak snižovat senzitivitu a 

specificitu kvantifikačních esejí. Dle našich zkušeností není DYS-14 sekvence zcela vhodným 

markerem pro určení koncentrace fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě u těhotných žen 

s plody mužského pohlaví. 

 

 

4.4. Telomery v mate řské plazm ě 

 

Cíl 4:  Studovat telomery v mateřské plazmě a posoudit možnosti jejich využití pro účely NIPD. 

 

Nový směr NIPD založený na detekci cffDNA v mateřské plazmě vyzkoušel různé přístupy, 

které by mohly být přínosem pro budoucí diagnostické účely. Jednou z idejí bylo využití detekce 

telomer v mateřské plazmě. Podkladem pro možné využití telomer v prenatální neinvazivní 

diagnostice byla skutečnost, že během embryonálního vývoje zůstává délka telomer zachována 

díky aktivitě telomerázy. Během postnatálního vývoje však dochází k utlumení až zastavení její 

činnosti a fyziologicky aktivní je pouze v zárodečných buňkách, proto telomery plodu jsou delší než 

telomery matky.  

V rámci jednoho z projektů evropského konsorcia SAFE jsme se zaměřili na studium 

přítomnosti a délky telomer v mateřské plazmě. Víme, že fetální extracelulární DNA pochází 

z apoptotických tělísek trofoblastu a je tedy v průběhu programované buněčné smrti 

fragmentována. V literatuře existují rozdílné názory na osud telomer během programované 

buněčné smrti. Ramirez et al. (2003) popisoval dramatickou degradaci telomer v časném stádiu 

apoptózy u lidských lymfocytů a promyelocytární linie HL60 po expozici DNA poškozujícími činidly 

(kamptotecin, etopozid a UV záření). Naproti tomu Schliephacke (2004) ve své práci pozoroval 

pouze slabou degradaci telomer u stejné buněčné linie HL60 během apoptózy způsobené 

topotekanem, inhibitorem topoizomerázy I.  

K měření délky telomer jsme využili modifikovaného návrhu systému popsaného v roce 

2002 (Cawthon et al., 2002, Lee et al., 2005). Dříve se předpokládalo, že měření délky telomer 

pomocí PCR amplifikace s oligonukleotidovými primery obsahujícími TTAGGG a CCCTAA repetice 
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není možné kvůli jejich vzájemné hybridizaci a tvorbě primerů dimerů. Cawthon navrhl 

modifikované primery se záměnou báze na každé 6. nukleotidové pozici, se 100% 

komplementaritou posledních 5 bp na 3´ konci primeru k cílové sekvenci. Tím se pevnost vazby 

primerů dimerů snížila a umožnila kvantifikaci telomer pomocí PCR. Relativní délka telomer je 

vyjádřena jako T/S poměr, tedy relativní počet telomer vzhledem ke genu vyskytujícímu se v buňce 

v 1 kopii.  

Relativní délku telomer jsme nejprve otestovali na genomické DNA izolované 

z mononukleárních buněk, kde jsme nalezli pouze drobné interindividuální rozdíly nezávisle na 

věku žen (rozsah 0,18 – 0,81, průměr 0,5, medián 0,51). Na rozdíl od mateřských buněk byly 

telomery v mateřské plazmě značně degradované (viz Tab. 1) a bez rozdílu na vývojovém stádiu 

gravidity (1. trimestr x 2. trimestr, p = 0.48; 1. trimestr x 3. trimestr, p = 0.35; 2. trimestr x 3. 

trimestr, p = 0.83).  

 

Tab. 1:  Analýza délky telomer v mateřské plazmě u fyziologických gravidit. 

 Rozsah Pr ůměr Medián 
I. trimestr 6,38E-07 - 1,76E-02 5,07E-03 2,48E-03 
II. trimestr 2,51E-07 - 1,61E-02 3,21E-03 6,63E-04 

III. trimestr 6,66E-07 - 1,32E-02 2,72E-03 3,96E-04 
 

Naše nálezy potvrdily výsledky studie publikované Ramirez et al. (2003), který pozoroval 

degradaci telomer v časném stádiu apoptózy. Vzhledem ke směsi mateřských a fetálních telomer 

v mateřské plazmě a jejich značné degradaci nemají tyto cílové sekvence diagnostický potenciál. 

 

 

4.5. Možnosti využití univerzálního fetálního marke ru v NIPD 

 

Cíl 5:  Detekovat univerzální fetální marker, hypermetylovaný RASSF1A, v mateřské plazmě a 

otestovat senzitivitu, specificitu a korelaci se SRY markerem u těhotných žen s plodem mužského 

pohlaví. 

 

(publikováno v Zejskova L, Jancuskova T, Kotlabova K, Doucha J, Hromadnikova I. Feasibility of 

fetal-derived hypermethylated RASSF1A sequence quantification in maternal plasma--next step 

toward reliable non-invasive prenatal diagnostics. Exp Mol Pathol. 2010 Dec;89(3):241-7.) 

 

 

 Po objevu univerzálního fetálního markeru, hypermetylovaného RASSF1A (Chan et al., 

2006), jsme se zabývali možnostmi jeho využití pro účely NIPD a porovnávali výsledky s již velmi 

dobře zavedeným markerem SRY. K rozštěpení nemetylovaných sekvencí jsme použili metylačně-
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senzitivního restrikčního enzymu BstUI. Kvantifikace hypermetylované sekvence RASSF1A byla 

provedena v duplexní reakci s β-aktinem, který je nemetylovaný v mateřských buňkách i 

v placentě. V případě kompletní digesce nemetylovaných sekvencí nebyl β-aktin detekovatelný a 

kvantifikovány byly pouze hypermetylované fetálně-specifické RASSF1A sekvence. Duplex 

RASSF1A s β–aktinem tedy sloužil jako interní kontrola kompletní digesce hypometylovaných 

sekvencí. 

 Přítomnost hypermetylovaného fetálně-specifického RASSF1A v mateřské plazmě jsme 

prokázali u 151 vzorků z celkem 70 gravidit (51 s mužským pohlavím plodu, 19 s ženským 

pohlavím plodu) mezi 12. – 36. týdnem, kde jsme dosáhli 100% senzitivity detekce. 

Hypermetylovaná RASSF1A sekvence nebyla detekována u žádné z 29 netěhotných zdravých 

kontrol, specificita tedy dosáhla 100%. 

 U gravidit s mužským pohlavím plodu jsme korelovali množství extracelulární fetální DNA 

(kvantifikace pomocí již ověřeného markeru SRY vs. kvantifikace pomocí univerzálního fetálního 

markeru). Koncentrace fetální extracelulární DNA získaná kvantifikací s využitím SRY markeru 

byla 3,4x vyšší ve srovnání s koncentrací získanou pomocí hypermetylované RASSF1A sekvence. 

SRY a RASSF1A koncentrace v mateřské plazmě vykazovaly silnou pozitivní korelaci (ρ = 0.66, p 

< 0.001). Silná pozitivní korelace (ρ = 0.65, P < 0.001) byla dosažena také při srovnání množství 

celkové extracelulární DNA (kvantifikace celkové neštěpené RASSF1A sekvence ve srovnání 

s GLO markerem) a procentuálního zastoupení cffDNA ve vzorku (ρ = 0.62, P < 0.001; poměr 

SRY/GLO vs hypermetylovaný RASSF1A/celkový RASSF1A).    

 Přítomnost hypermetylované RASSF1A sekvence ve všech 151 testovaných vzorcích 

potvrdila, že se jedná o univerzální fetální marker vhodný pro průkaz fetální DNA v mateřské 

plazmě. Naměřená koncentrace byla ale nižší než u zavedeného markeru SRY. Domníváme se, 

že to může být způsobeno ošetřením izolované DNA restrikčním enzymem. Otázkou zůstává, zdali 

nižší koncentrace RASSF1A v mateřské cirkulaci nebudou limitujícím faktorem pro potvrzení 

přítomnosti fetální extracelulární DNA ve vzorku, zejména v raných týdnech gravidity.  

 V práci Chan et al. (2006) určovali RhD faktor plodu u RhD negativních žen v počátečních 

týdnech gravidity. Celkem u 19 pacientek nedetekovali žádný RhD pozitivní signál. Jednalo se tedy 

buď o RhD negativní plod nebo falešně negativní výsledek vzhledem k nízké koncentraci cffDNA 

v mateřské plazmě. Tyto vzorky byly následně otestovány na přítomnost hypermetylované 

RASSF1A sekvence. V 15/19 případů potvrdili přítomnost fetální extracelulární DNA ve vzorku. U 4 

zbývajících se díky absenci nebo nízké koncentraci nepodařilo přítomnost fetální extracelulární 

DNA v mateřské plazmě potvrdit. V těchto případech se musí vyšetření opakovat později nebo se 

musí použít invazivní techniky pro získání genetického materiálu plodu, což se ale 

u aloimunizovaných gravidit silně nedoporučuje. Nicméně i prokázání přítomnosti fetálního 

materiálu u 78% (15/19) je přínosem pro každou nastávající matku.  

 Potvrzení přítomnosti fetálního materiálu v mateřské plazmě pomocí detekce 

hypermetylovaného RASSF1A bylo využito také v práci Hyland et al. (2009). Celkem otestovali 



17 
 

135 RhD negativních žen od 12. – 28. týdne gravidity, z toho 40 otestovaných vzorků bylo RhD 

negativních. V těchto případech byly vzorky otestovány na přítomnost fetální extracelulární DNA. 

Jako interní kontrola přítomnosti cffDNA ve vzorku byly zvoleny dva markery: SRY a 

hypermetylovaná RASSF1A sekvence. Ve 24 případech se prokázalo mužské pohlaví plodu, 

přítomnost fetální extracelulární DNA tedy byla potvrzena. U zbylých 16 potom byla prokázána 

přítomnost fetálního materiálu ve vzorku pomocí detekce hypermetylované RASSF1A sekvence. 

Gen SRY a hypermetylovaný RASSF1A byly úspěšně využity jako interní kontrola přítomnosti 

cffDNA ve vzorku a redukovaly riziko vydání falešně negativních výsledků.  

 Univerzální fetální marker je ale přínosem především pro kvantifikační studie. Doposud byly 

studie zabývající se kvantifikací fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě omezeny pouze na 

gravidity s mužským pohlavím plodu a využívaly jako markerů sekvencí nacházejících se na Y 

chromozomu. Objevem univerzálního fetálního markeru jsou tyto studie aplikovatelné i na gravidity 

s ženským pohlavím plodu a v neposlední řadě využitelné i pro případné diagnosticko-

prognostické testy - jak bude prezentováno dále. 

 

 

4.6. Studium extracelulárních NK u patologické grav idity 

 

Cíl 6:  Kvantifikovat extracelulární fetální a celkovou DNA v mateřské cirkulaci s využitím 

RASSF1A, SRY a GLO markerů u gravidit s patologickou placentací. Posoudit možnost predikce 

pozdějšího rozvoje závažných těhotenských komplikací souvisejících s patologickou placentací 

(PET a IUGR). 

 

(publikováno v Hromadnikova I, Zejskova L, Kotlabova K, Jancuskova T, Doucha J, Dlouha K, 

Krofta L, Jirasek JE, Vlk R. Quantification of extracellular DNA using hypermethylated RASSF1A, 

SRY, and GLO sequences--evaluation of diagnostic possibilities for predicting placental 

insufficiency. DNA Cell Biol. 2010 Jun;29(6):295-301.) 

 

4.6.1. Extracelulární NK u gravidit s patologickou placentací 
Preeklampsie je závažnou těhotenskou komplikací, kdy dochází k ischemii placenty a 

následně ke zvýšené apoptóze trofoblastu s masivním uvolňováním extracelulárních nukleových 

kyselin do mateřské cirkulace. V řadě studií byla prokázána zvýšená koncentrace fetální a/nebo 

celkové extracelulární DNA v mateřské cirkulaci u gravidit s placentární dysfunkcí (Lo et al., 1999, 

Zhong et al., 2001). 

V naší práci jsme analyzovali koncentraci fetální a celkové extracelulární DNA v mateřské 

cirkulaci u celkem 70 fyziologických gravidit, 24 těhotných žen s preeklampsií s/bez IUGR a 11 
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IUGR. Vedle retrospektivní studie jsme také prospektivně sledovali 18 pacientek s rizikem 

pozdějšího rozvoje těhotenských komplikací souvisejících s patologickou placentací v průběhu 

celé gravidity. Vedle již zavedeného markeru SRY jsme pro kvantifikaci fetální extracelulární DNA 

využili univerzálního fetálního markeru -  hypermetylované RASSF1A sekvence.  

Koncentrace fetální extracelulární DNA (kvantifikována pomocí SRY markeru) byla 

u preeklampsií přibližně 5,2x zvýšena oproti zdravým kontrolám (průměr 1206, medián 1015 vs 

průměr 234, medián 194 kopií/ml mateřské plazmy; p = 0.009). Podobných výsledků bylo 

dosaženo ve studiích Lo et al. (1999) a Zhong et al. (2001), kde koncentrace fetální extracelulární 

DNA v mateřské plazmě byla u preeklampsií zvýšena 5x, respektive 4,8x ve srovnání 

s fyziologickými graviditami. Koncentrace celkové extracelulární DNA (kvantifikace pomocí GLO 

markeru) byla u gravidit s preeklampsií zvýšena také přibližně 5x oproti fyziologické graviditě 

(průměr 49018, medián 32916 vs průměr 7392, medián 7126 kopií/ml; p < 0.001).  

Jako jedni z prvních jsme kvantifikovali extracelulární fetální DNA také u gravidit s ženským 

pohlavím plodu pomocí hypermetylované RASSF1A sekvence. Koncentrace hypermetylované 

RASSF1A sekvence byla zvýšena přibližně 4,9x oproti zdravým kontrolám (průměr 693, medián 

564 vs průměr 108, medián 114 kopií/ml mateřské plazmy; p < 0.001). Zvýšená koncentrace 

fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě kvantifikovaná pomocí hypermetylované RASSF1A 

sekvence dosahuje podobných hodnot jako při kvantifikaci genu SRY. Studie využívající 

univerzálního fetálního markeru byly publikovány pouze 2 a týkaly se menšího počtu pacientů. Ve 

studii Tsui et al. (2007) otestovali celkem 10 gravidit s preeklampsií. Koncentrace hypermetylované 

RASSF1A sekvence byla v porovnání se zdravými kontrolami zvýšena celkem 4,3x. Ve druhé 

publikované studii, zahrnující celkem 20 gravidit s patologickou placentací, byla koncentrace 

extracelulární fetální DNA 3,7x vyšší v porovnání s fyziologickými graviditami ve srovnatelném 

týdnu (Zhao et al., 2010). Výsledky obou studií jsou konzistentní s našimi výsledky. 

Dle výsledků koncentrace cff DNA u fyziologických gravidit jsme stanovili normy 

(průměr + 2 směrodatné odchylky) pro každý gestační týden. Onset preeklampsie pomocí 

hypermetylované RASSF1A sekvence, SRY a GLO byl detekován s 95%, 93% a 91% specificitou 

a 86%, 100% a 96% senzitivitou. Tyto výsledky odpovídají rozlišení 93%, 94% a 92% mezi 

patologickou a fyziologickou graviditou. 

Nižší senzitivita rozlišení byla pro gravidity s IUGR, které jsme byli schopni detekovat pouze 

s 60%, 80% a 73% senzitivitou pro RASSF1A, SRY a GLO. Tyto výsledky mohou být způsobeny 

faktem, že IUGR nemusí vždy být asociována s placentární insuficiencí, ale také řadou dalších 

vnitřních a vnějších faktorů.  
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4.6.2. Predikce t ěhotenských komplikací souvisejících s placentární 
insuficiencí 

 Vedle retrospektivní studie jsme prospektivně sledovali pacientky s rizikem pozdějšího 

rozvoje těhotenských komplikací souvisejících s placentární insuficiencí. Do souboru byly zařazeny 

pacientky s výskytem preeklampsie v předchozí graviditě (n = 10), pacientky s diabetes mellitus I. 

typu (n = 2) a sníženou koncentrací PAPP-A během prvního trimestru (n = 2). U 8 z celkem 14 

gravidit se vyskytly komplikace spojené s placentární insuficiencí (4 preeklampsie, 3 IUGR a 

1 chronická placentopatie). Jednalo se o 5 gravidit s mužským a 3 s ženským pohlavím plodu.  

Zvýšená koncentrace fetální extracelulární DNA (SRY marker) před manifestací 

onemocnění byla detekována celkem u 3 z 5 gravidit, zvýšená koncentrace hypermetylované 

RASSF1A sekvence pouze v 1 z 8 případů. Celková extracelulární DNA (GLO marker) byla 

zvýšena ve 4 případech. Zhodnocením všech 3 markerů (SRY, hypermetylovaná RASSF1A 

sekvence a GLO) jsme zachytili zvýšení koncentrace extracelulární DNA v průběhu gravidity 

celkem u 5/8 gravidit až 26 týdnů před klinickou manifestací onemocnění. V naší studii bylo 

prokázáno, že u některých těhotenství, které později rozvinou komplikace spojené s placentární 

insuficiencí, 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. 
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5. Závěr 
 

1. Fetální extracelulární DNA se vyskytuje převážně ve frakcích o velikosti  100 - 300 bp a 300 – 

500 bp. V ostatních frakcích se fetálně specifická DNA vyskytuje pouze sporadicky. 

Při separaci fragmentů o velikosti 100 - 300 bp a 300 - 500 bp dochází ke 4,2x resp. 2,5x 

navýšení podílu fetální extracelulární DNA ve vzorku mateřské plazmy v porovnání 

s neseparovanou DNA.  

 

2. Výskyt fetálního mikrochimérismu byl nově popsán i u pacientek s revmatoidní artritidou 

v zánětlivé synoviální tkáni a v kulturách kožních fibroblastů s obdobnou frekvencí – 38,5% vs 

40% a ve srovnatelných koncentracích (12,2 vs. 15,4 fetálních buněk na 10 miliónů buněk 

celkem, p = 0.77). 

 

3. Vysoká interindividuální variabilita počtu kopií DYS-14 sekvence na Y chromozomu silně 

ovlivňuje kvantifikační analýzy fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě, a proto není 

DYS-14 sekvence vhodným markerem pro stanovení koncentrace extracelulární mužské 

fetální DNA. 

 

4. Telomery v mateřské plazmě podléhají v rámci fragmentace DNA při apoptóze degradaci, 

nejsou tedy použitelné pro diferenciaci mezi matkou a plodem, a tudíž ani pro účely NIPD. 

 

5. Hypermetylovaná RASSF1A sekvence je vhodným markerem pro detekci fetální extracelulární 

DNA v mateřské plazmě. Univerzální fetální marker lze také využít jako spolehlivý marker 

pro kvantifikační studie – stanovení koncentrace fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě.  

 

6. U gravidit s patologickou placentací (PET, IUGR) se vyskytuje zvýšená koncentrace fetální a 

celkové extracelulární DNA v mateřské plazmě. U těhotenství v riziku pozdějšího rozvoje 

komplikací souvisejících s placentární insuficiencí lze zaznamenat zvýšenou koncentraci fetální 

a/nebo celkové extracelulární DNA až 26 týdnů před vlastní klinickou manifestací onemocnění. 

Jedná se ale o značně individuální fenomén, který se zdaleka nemusí vyskytovat u všech 

gravidit. 
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