
 

Univezita Karlova v Praze 

3. lékařská fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizertační práce 

 

Studium extracelulárních nukleových kyselin v mateřské 

cirkulaci u patologické a fyziologické gravidity 
 

 

Lenka Žejšková 

 

 

Školitelka: Doc. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 

Oddělení molekulární biologie a patologie buňky 

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

Praha, září 2011 



  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a všechny 

informační zdroje jsem uvedla v seznamu literatury. 

 

 

 

V Praze dne .............................     ........................................ 

       Lenka Žejšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizertační práce byla vypracována v Laboratoři molekulární biologie a 

patologie buňky při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a 

Gynekologicko-porodnické klinice FN Královské Vinohrady. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala školitelce Doc. RNDr. Iloně 

Hromadníkové, Ph.D. za cenné rady, zájem a čas, které mi věnovala a všem mým 

kolegům za podporu, spolupráci a vytvoření dobrých pracovních podmínek.   

Za poskytnutý biologický materiál děkuji MUDr. Radovanu Vlkovi a 

MUDr. Jindřichu Douchovi z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a 

FN Motol, dále MUDr. Kláře Dlouhé a MUDr. Ladislavu Kroftovi, CSc. z Ústavu 

pro péči o matku a dítě. 

 Rovněž bych chtěla poděkovat mé rodině za velkou podporu nejen při psaní 

této práce, ale během celého studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 



  

4 
 

Obsah 

1. ÚVOD ...............................................................................................................7 

2. LITERÁRNÍ PŘEHLED ....................................................................................9 

2.1. Objev extracelulárních nukleových kyselin v cirkulaci ......................................9 

2.2. Fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci ...............................................9 

2.3. Využití fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci v klinické praxi...........11 

2.4. Problém detekce paternálně zděděných SNPs z mateřské plazmy................12 

2.5. Objev univerzálního fetálního markeru ...........................................................13 

2.6. Preeklampsie a IUGR.....................................................................................15 

2.7. Fetální buňky v mateřské cirkulaci..................................................................16 

3. CÍLE PRÁCE...................................... ............................................................18 

4. SOUHRN POUŽITÉ METODIKY....................................................................19 

5. VÝSLEDKY A DISKUZE.............................. ..................................................21 

5.1. Fragmentace fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě..........................21 

5.1.1. Frakcionace extracelulární DNA za účelem neinvazivní detekce 
onemocnění s monogenní dědičností .............................................................22 

5.1.2. Detekce SNPs v mateřské plazmě pomocí MS ..............................................23 

5.1.3. Detekce SNPs v mateřské plazmě pomocí kombinace frakcionace 
extracelulární DNA a MS ................................................................................24 

5.2. Fetální mikrochimérismus a imunopatologie...................................................26 

5.2.1. Fetální mikrochimérismus a autoimunitní onemocnění...................................26 

5.2.2. Fetální mikrochimérismus a nádorová onemocnění .......................................27 

5.3. Efekt variantního počtu kopií DYS-14 sekvence na kvantifikaci fetální 
mužské extracelulární DNA v mateřské plazmě .............................................29 

5.3.1. Sekvence DYS-14 a NIPD..............................................................................29 

5.3.2. Sekvence DYS-14 a zvýšení senzitivity detekce ............................................31 

5.4. Telomery v mateřské plazmě..........................................................................32 

5.5. Možnosti využití univerzálního fetálního markeru v NIPD...............................34 

5.6. Studium extracelulárních NK u patologické gravidity ......................................37 

5.6.1. Extracelulární NK u gravidit s patologickou placentací ...................................37 

5.6.2. Predikce těhotenských komplikací souvisejících s placentární insuficiencí ....39 

5.6.3. Kazuistika .......................................................................................................39 

6. ZÁVĚR ...........................................................................................................42 

7. REFERENCE .................................................................................................43 

8. SEZNAM PUBLIKACÍ ................................ ....................................................48 

 



  

5 
 

Seznam použitých zkratek a výraz ů 
 

CAH   kongenitální adrenální hyperplazie 

cffDNA  extracelulární fetální DNA 

   (cell-free fetal DNA) 

DYS-14  DYS-14 sekvence - polymorfní oblast na Y chromozomu 

EGFP   zelený fluorescenční protein 

(enhanced green fluorescent protein) 

FGFR3  receptor pro fibroblastový růstový faktor 

(fibroblast growth factor receptor 3) 

GLO   zkratka pro β-globinový gen   

HON   hemolytické onemocnění plodu/novorozence 

IUGR   intrauterinní růstová retardace 

MALDI – TOF ionizace laserem za přítomnosti matrice  

(matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 

spectrometry) 

MoM   násobky mediánu 

   (multiple of medians) 

MS   hmotnostní spektrometrie 

   (mass spectrometry) 

NIPD   neinvazivní prenatální diagnostika  

   (noninvasive prenatal diagnosis) 

PAPCs  progenitorové buňky asociované s graviditou 

(pregnancy-associated progenitor cells) 

PCR   polymerázová řetězová reakce 

   (polymerase chain reaction) 

PET   preeklampsie 

RA   revmatoidní artritida 

SC   císařský řez 

(sectio caesarea) 

SLE   systémový lupus erythematodes  

SNP   jednonukleotidový polymorfismus  

(single nucleotide polymorphism) 

SRY   region determinující pohlaví na chromozomu Y 
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TDF   testes determinující faktor 

TSPY   protein specifický pro testes, vázaný na Y chromozom  

(testis-specific Y-encoded protein 1) 

ZFY transkripční faktor s motivem zinkového prstu na Y 

chromozomu   

   (zinc finger Y-chromosomal protein) 
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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). 

V rámci dizertační práce bylo publikováno celkem 5 článků v zahraničním 

impaktovaném časopise:  

 

1. 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 Nov;25(11):635-

40. IF 1,905 

 

2. 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. IF 1,953  

 

3. 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 
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extracellular fetal DNA quantification in maternal circulation. DNA Cell Biol. 2009 

Jul;28(7):351-8. IF 2,28 

 

4. 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. IF 2,986 

 

5. 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. IF 2,159 
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2. Literární p řehled 

 

2.1. Objev extracelulárních nukleových kyselin v ci rkulaci 

 

Přítomnost extracelulárních nukleových kyselin v cirkulaci byla poprvé 

popsána již v 50. letech minulého století (Mandel a Metais, 1948). Po další 

desetiletí se studium zaměřilo především na autoimunitní onemocnění, kde bylo 

pozorováno zvýšené množství extracelulárních nukleových kyselin v séru pacientů 

s revmatoidní artritidou (Ayala et al., 1951) nebo u systémového lupus 

erythematodes (Tan et al., 1966). Vedle autoimunitních onemocnění bylo zvýšené 

množství extracelulární DNA v séru prokázáno také u pacientů s různými typy 

nádorových onemocnění. Dynamika extracelulární DNA v séru pak 

korespondovala s léčebnou odpovědí a celkovým stavem pacienta (Leon et al., 

1977). Později se podařilo prokázat nádorovou specifitu extracelulární DNA 

v cirkulaci pomocí detekce onkogenních mutací v genu K-ras u pacientů 

s karcinomem slinivky břišní (Sorenson et al., 1994) a v genu N-ras u pacientů 

s myelodysplastickým syndromem nebo s akutní myeloidní leukémií (Vasioukhin 

et al., 1994). 

V roce 1997 profesor Dennis Lo na základě objevů nádorově specifických 

extracelulárních nukleových kyselin v plazmě a séru u onkologických pacientů a 

díky skutečnosti, že vyvíjející se plod v některých ohledech sdílí charakteristické 

rysy s neoplazmou, poprvé prokázal přítomnost extracelulární fetální DNA 

v mateřské cirkulaci. Využil k tomu elegantního postupu detekce sekvence      

DYS-14 na chromozomu Y u pacientek s mužským pohlavím plodu pomocí 

konvenční PCR s následnou detekcí produktu na agarózové elektroforéze. 

Frekvence průkazu přítomnosti DNA fetálního původu v mateřské plazmě a séru 

byla 80% resp. 70% (Lo et al., 1997).   

 

2.2. Fetální extracelulární DNA v mate řské cirkulaci 

 

Objev fetální extracelulární DNA (cff DNA) v mateřské cirkulaci v roce 1997 

přispěl k vývoji nových metod neinvazivní prenatální diagnostiky. Oproti tradičním 

invazivním metodám, které jsou zatížené 0,5 – 1% rizikem potratu plodu, otevřel 



  

10 
 

neinvazivní způsob získání genetické informace o plodu nové možnosti 

prenatálního genetického vyšetření bez rizika pro matku a plod.  

 Původ fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci byl 

dlouho nejasný. Dnes víme, že během dynamického procesu remodelace placenty 

v průběhu gravidity dochází k uvolňování fetálních extracelulárních nukleových 

kyselin ve formě apoptotických tělísek placentárního trofoblastu, která chrání 

nukleové kyseliny před degradací všudypřítomnými nukleázami a umožňuje jejich 

využití pro účely NIPD (Sekizawa et al., 2003).  

Fetální extracelulární DNA lze v mateřské cirkulaci poprvé detekovat již 

ve 4. týdnu gravidity, což bylo prokázáno u žen, které podstoupily in vitro fertilizaci 

(Illanes et al., 2007). Množství fetální extracelulární DNA se během gravidity 

postupně zvyšuje. V časném stádiu těhotenství (11. – 17. týden gravidity) se 

množství pohybuje přibližně kolem 25,4 kopií/ml (rozsah 3,3 – 69,4) a v pozdním 

(37. – 43. týden gravidity) okolo 292,2 kopií/ml (rozsah 76,9 – 769), což odpovídá 

koncentraci 3,4% (rozsah 0,39% - 11,9%) a  6,2%  (2,33% - 11,4%) celkové 

extracelulární DNA v časném a pokročilejším stádiu gravidity (Lo et al., 1998).  

Fetální extracelulární DNA přítomná v mateřské cirkulaci je po porodu 

rychle degradována a obvykle ji nelze detekovat již 2h post partum (Lo et al., 

1999). Ve srovnání s fetálními buňkami, u kterých byla prokázána přítomnost 

v mateřské cirkulaci až desetiletí po porodu, vylučuje použití fetálních 

extracelulárních nukleových kyselin problém perzistence genetické informace 

plodu do dalších gravidit a riziko diagnostického omylu. 

Přítomnost fetálně-specifické mRNA v mateřské cirkulaci byla poprvé 

prokázána díky expresi genu ZFY (transkripční faktor s motivem zinkového prstu 

na Y chromozomu) u gravidit s mužským pohlavím plodu (Poon et al., 2000). 

Exprese genů, které jsou transkripčně aktivní pouze v placentě, je jedním 

z dalších cílů neinvazivní prenatální diagnostiky. 
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2.3. Využití fetální extracelulární DNA v mate řské cirkulaci 

v klinické praxi 

 

Využití cffDNA pro účely neinvazivní prenatální diagnostiky je komplikované 

díky vysokému množství extracelulárních nukleových kyselin mateřského původu 

v cirkulaci. Vzhledem ke směsi fetální a mateřské extracelulární DNA lze 

detekovat pouze takové alely, které plod zdědil od otce, ale které současně 

nenese matka. Vedle paternálně zděděných alel lze pro detekci fetální 

extracelulární DNA také využít rozdílného metylačního statu mezi matkou a 

plodem nebo exprese fetálně specifických molekul.  

V praxi se rychle ujaly neinvazivní metody detekce určení pohlaví a Rh 

faktoru plodu (RHD a RHCE genotypizace). Určení pohlaví plodu z mateřské 

plazmy se standardně provádí od 10. týdne u gravidit s rizikem X-vázaných 

onemocnění u plodu a od 6. týdne v případě rizika kongenitální adrenální 

hyperplazie u plodu kvůli včasnému nasazení terapie pro prevenci virilizace a 

maskulinizace u plodů ženského pohlaví (Hromadnikova et al., 2003). Určení Rh 

faktoru plodu, konkrétně RHD a RHCE genotypizace (určení přítomnosti c/C a e/E 

alel RHCE genu), se vyšetřuje zejména u aloimunizovaných gravidit (přítomnost 

anti-D, anti-c, anti-C, anti-e a anti-E protilátek v séru matky) s rizikem pozdějšího 

rozvoje závažné fetální erytroblastózy a hemolytického onemocnění novorozence 

(Hromadnikova et al., 2005a, Hromadnikova et al., 2005b, Hromadnikova et al., 

2005c, Hromadnikova et al., 2007). Dříve se pro vyšetření Rh faktoru plodu 

získával biologický materiál pomocí amniocentézy. V případě pozitivity plodu 

na Rh antigeny, vůči kterým je matka aloimunizovaná, se tímto zákrokem pouze 

prohlubovala aloimunizace a zvyšovalo se riziko poškození plodu. Neinvazivní 

vyšetření periferní krve již v 1. trimestru gravidity je velkým pokrokem ve sledování 

a léčbě rizikových těhotenství.  

Neinvazivní prenatální diagnostika založená na extracelulární fetální DNA 

dále umožňuje detekci paternálně zděděných mutací u onemocnění asociovaných 

s monogenní dědičností, např. u Huntingtonovy chorey (Gonzalez-Gonzalez et al., 

2003), achondroplázie (Saito et al., 2000; Li et al., 2004) nebo svalové dystrofie 

(Amicucci et al., 2000).  
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Dnešním velkým cílem NIPD je detekce aneuploidií u plodu pouze z krve 

matky. V práci Lo et al. (2007) se zaměřili na detekci Downova syndromu 

z mateřské plazmy pomocí stanovení poměru alel placentárně specifického 

transkriptu PLAC4 mRNA exprimovaného z chromozomu 21 heterozygotního na 

SNP (rs8130833) pomocí MS MALDI-TOF. Detekce Downova syndromu u plodu 

dosáhla 90% senzitivity při 96,5% specificitě. Úspěšné pilotní výsledky Lo et al. 

vedly k velké mezinárodní studii, kdy mělo být otestováno ve spolupráci s firmou 

Sequenom, Inc. celkem 10 000 žen s rizikem Downova syndromu u plodu 

v průběhu I. a II. trimestru. Bohužel v roce 2009 vyšlo najevo, že publikovaná data 

této rozsáhlé studie byla zmanipulována a nedosahovala uspokojivých výsledků. 

Novou nadějnou možností určení Downova syndromu neinvazivně by mohlo být 

multiplexové masivní paralelní sekvenování, které kvantitativně hodnotí 

zastoupení DNA sekvencí pocházejících z chromozomu 21 v porovnání 

s ostatními sekvencemi z referenčních chromozomů (Chiu et al., 2011; Sehnert et 

al., 2011). Výhodou tohoto přístupu je možná aplikovatelnost také pro detekci 

dalších chromozomových aneuploidií u plodu, např. trizomie 13, 18 a aberace 

chromozomů X a Y.  

 

 

2.4. Problém detekce paternáln ě zděděných SNPs z mate řské 

plazmy 

 

Detekce paternálně zděděných alel, např. SRY genu na Y chromozomu 

nebo RHD genu u RhD negativních žen s kompletně deletovaným RHD genem 

(typ RhD negativity vyskytující se v kavkazské populaci), pomocí PCR v reálném 

čase umožňuje specifickou a dostatečně senzitivní analýzu pro určení pohlaví 

plodu a RhD faktoru plodu. 

Určení Rhc, Rhe a RHE alely je založeno na detekci jednonukleotidových 

substitucí v RHCE genu. C/c polymorfismus je zapříčiněn záměnou 6 nukleotidů. 

Ve 4 případech tato záměna způsobí změnu aminokyseliny, pouze Ser103Pro 

polymorfismus (SNP v exonu 2) je striktně ve vztahu s C/c antigenicitou. E/e 

polymorfismus je zapříčiněn jedním SNP v exonu 5 (C676G) a na tuto substituci 
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navazující změnou exprese Pro226Ala. Detekce RhC alely RHCE genu je možná 

díky přítomnosti 109 bp specifické inzerce v exonu 2. (Avent a Reid, 2000). 

Detekce jednonukleotidových polymorfismů (SNPs) mezi matkou a plodem 

je velice složitá, a to jak v případě RHCE genotypizace, tak u onemocnění 

asociovaných s monogenní dědičností (achondroplázie, beta-thalasémie). Zde se 

potýkáme s problémem dosažení specificity reakce za udržení potřebné senzitivity 

s vědomím, že na konci prvního trimestru gravidity se v mateřské cirkulaci 

potýkáme s koncentrací fetální extracelulární DNA pouze v řádech desítek 

genomových ekvivalentů na ml (GE/ml) mateřské plazmy v nadbytku mateřské 

extracelulární DNA.  

 

 

2.5. Objev univerzálního fetálního markeru 

 

 Vyšetření určení pohlaví a RHD/RHCE genotypizace plodu jsou zacílené na 

sekvence, které se nenacházejí v genomu matky. Problémem detekce těchto 

paternálně zděděných alel je obzvláště v počátečních týdnech gravidity nízká 

koncentrace fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě. 

 Dostatečně senzitivní detekci paternálně zděděných alel zajišťuje metoda 

PCR v reálném čase. Negativní výsledek PCR amplifikace může znamenat, že 

plod je negativní nebo se může jednat o falešně negativní výsledek v důsledku 

nízké koncentrace cffDNA v mateřské plazmě. Vědci se proto snažili objevit tzv. 

„univerzální fetální marker“, jehož otestováním by si v těchto případech mohli 

v testovaném vzorku ověřit přítomnost extracelulární fetální DNA. Dále by 

univerzální fetální marker mohl být využit pro kvantifikační studie zabývající se 

aktuálním funkčním stavem placenty. Tyto studie byly doposud omezeny pouze na 

gravidity s mužským pohlavím plodu s využitím detekce specifických sekvencí 

nacházejících se na Y chromozomu (SRY, DYS-14). Po objevu univerzálního 

fetálního markeru by mohly být rozšířeny i na těhotenství s ženským pohlavím 

plodu. 

 V roce 2005 Chim et al. objevili, že promotor genu SERPINB5 (maspin) má 

rozdílný metylační stav mezi matkou a plodem. Promotor tohoto genu je 

hypometylován v placentě a hypermetylován v mateřských buňkách. Pomocí 
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kvantitativní metylačně-specifické PCR byl schopen detekovat DNA fetálního 

původu během celé gravidity. Detekce nemetylovaného maspin genu byla ale 

technicky velice náročná vzhledem k nutné bisulfátové reakci, při které bylo 

bohužel až 96% DNA degradováno, což výrazně snižovalo využití epigenetického 

přístupu pro potvrzení přítomnosti fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci. 

 Vědecký tým profesora Lo pokračoval v hledání vhodného epigenetického 

markeru a již o rok později objevil nový fetálně-specifický marker s opačným 

metylačním vzorem než u genu maspin. Promotor tumor supresorového genu 

RASSF1A je hypermetylován v placentě a hypometylován v mateřských buňkách 

(Chan et al., 2006). Při využití metylačně-senzitivní restrikční endonukleázy 

(enzym BstUI) jsou mateřské hypometylované sekvence rozštěpeny a ve vzorku 

zůstanou pouze fetálně-specifické hypermetylované sekvence pro finální 

kvantifikační PCR analýzu (viz obr. 1). 

 
Obr. 1: Princip detekce hypermetylovaného RASSF1A v mateřské plazmě. Promotor 

tumor supresorového genu RASSF1A je hypermetylován v placentě, ale hypometylován 

v mateřských krevních buňkách. Při využití metylačně-senzitivního restrikčního enzymu 

BstUI jsou hypometylované maternálně-specifické sekvence rozštěpeny, zatímco 

hypermetylované fetálně-specifické zůstanou intaktní. 
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2.6. Preeklampsie a IUGR 

 

Jedním z dalších směrů NIPD je měření koncentrace fetální a celkové 

extracelulární DNA u gravidit s placentární dysfunkcí (preeklampsie, IUGR). 

Preeklampsie je těhotenstvím podmíněná hypertenze s proteinurií a případným 

výskytem edémů po 20. týdnu gravidity. Postihuje 4-8% gravidit a významně se 

podílí na mateřské i perinatální mortalitě, morbiditě, prematuritě a IUGR. Během 

preeklampsie dochází k nedostatečné invazi trofoblastu do mateřských spirálních 

arterií a následnému snížení uteroplacentární perfúze a ischemii placenty, což 

může způsobit poškození vývoje až úmrtí plodu. Uvolněné toxické látky a 

regulační faktory způsobují multiorgánové postižení organismu matky. Těžká 

forma preeklampsie (TK v klidu > 160/110 mmHg, proteinurie > 5g/24h, oligurie 

< 400 ml/24h, atd.) je život ohrožující stav a jedinou léčbou je ukončení gravidity 

bez ohledu na zralost plodu a následná stabilizující léčba.  

PET je často spojena s výskytem IUGR. Jedná se o opoždění růstu a 

vývoje plodu o 3 - 4 týdny podle UZ biometrie ve vztahu ke gestačnímu stáří. 

Nejčastěji je IUGR definováno jako odhadnutelná porodní hmotnost plodu pod 10. 

percentilem daného gestačního stáří. Při diagnóze IUGR je nutno odlišit plod 

zdravý (konstitučně malý) od plodu nerostoucího z patologických důvodů, kde 

příčinou může být řada mateřských faktorů (IUGR v min. graviditě, chronická 

hypertenze, preeklampsie, onemocnění srdce, chronická renální onemocnění 

atd.), ale také predispozice ze strany plodu (infekce, malformace plodu včetně 

chromozomových aberací, vícečetná těhotenství, plod pohlaví ženského, atd.). 

Nejčastější příčinou IUGR je obecně menší konstituce (40%), která nezvyšuje 

perinatální morbiditu a mortalitu. Patologická IUGR bývá přibližně ve 40% 

způsobena sníženou uteroplacentární perfúzí, 10% připadá na genetické faktory a 

10% ovlivňuje vnější prostředí. 

U výše zmíněných těhotenských komplikací bylo zjištěno, že v důsledku 

nedostatečné transformace mateřských spirálních arterií dochází k ischémii a 

zvýšené apoptóze placentárního trofoblastu a následnému zvýšenému uvolňování 

extracelulárních nukleových kyselin (fetálního i mateřského původu) do cirkulace. 
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2.7. Fetální bu ňky v mate řské cirkulaci 

 

 Placenta se dříve považovala za nepropustnou bariéru, která zabraňuje 

mísení krve mezi matkou a plodem. Již na konci 19. století byly v plicní tkáni žen, 

které zemřely na eklampsii, nalezeny mnohojaderné syncytiální buňky původem 

z placenty (Schmorl, 1893). První důkazy o přítomnosti fetálních leukocytů 

v mateřské cirkulaci byly doloženy v 60. a 70. letech minulého století (Walknowska 

et al., 1969; Schröder a De la Chapelle, 1972). Placenta tedy není nepropustná, 

prochází přes ni nejen fetální buňky do mateřské cirkulace, ale také v opačném 

směru mateřské buňky do oběhu plodu. Stav, kdy malé množství fetálních buněk 

přetrvává v mateřské cirkulaci a orgánech, se nazývá fetální mikrochimérismus.  

Fetální buňky lze detekovat v mateřské cirkulaci od 4 - 5. týdnu gravidity 

(Bianchi, 1996). Do mateřské cirkulace prostupují tzv. s těhotenstvím asociované 

progenitorové buňky (PAPCs, pregnancy-associated progenitor cells) 

s pluripotentním potenciálem. Fetální buňky v mateřské cirkulaci se zdály být 

ideálním cílem pro karyotypizaci buněk plodu získaných pouhým odběrem krve 

matky. Dlouhá desetiletí se snažily výzkumné týmy využít tohoto fenoménu pro 

vývoj neinvazivních metod prenatální diagnostiky. Pokusy ale ztroskotaly na 

několika problémech. U celé řady případů byla prokázána perzistence fetálních 

buněk v krvi matky až 27 let po porodu (Bianchi et al., 1996). Problém perzistence 

se netýkal fetálních erytroblastů, u nichž se ale vyskytly komplikace s identifikací 

specifického fetálního markeru pro jejich izolaci a navíc se ukázaly jako nevhodné 

pro FISH analýzu (mají pyknotické jádro). V neposlední řadě jsme se museli 

potýkat s nízkým zastoupením fetálních buněk v mateřské krvi - odhady se 

pohybují u fyziologické gravidity okolo 1 fetální buňky v 1 ml mateřské krve 

(Bianchi et al., 1997).   

Fetální kmenové buňky se mohou přihojit do kostní dřeně matky, osídlovat 

mateřské tkáně a případně se finálně diferencovat dle místa určení. Buňky 

fetálního původu byly detekovány např. ve tkáni jater, štítné žlázy, lymfatických 

uzlinách, děložním čípku, střevě, srdci, ledvinách a dalších (Khosrotehrani et al. 

2004; Stevens et al. 2004; Bayes-Genis et al. 2005; Koopmans et al. 2005). 

Ve studii Wang et al. (2004) byla díky elegantnímu modelu s EGFP transgenními 

potkany prokázána migrace fetálních buněk do chemicky poškozené tkáně 

mateřských jater a ledvin, kde se pravděpodobně podílely na reparaci. I další 
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studie využívající myší model prokázala přítomnost fetálních buněk v chemicky 

poškozené tkáni jater a sleziny u myši post partum. 
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3. 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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4. Souhrn použité metodiky 

 

Pro splnění stanovených cílů byly použity následující metody: 

 

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. 
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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 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 připojených v sekci 

„Seznam publikací“. 
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5. Výsledky a diskuze 

 

5.1. 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).  
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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).  

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).  

 

 

5.1.1. Frakcionace extracelulární DNA za ú čelem neinvazivní detekce 

onemocn ění s monogenní d ědičností 

V řadě studií se využilo vlastnosti krátkých fragmentů fetální extracelulární 

DNA pro detekci onemocnění s monogenní dědičností (jednonukleotidové záměny 

i mutace rozsáhlejšího charakteru). V práci švýcarské skupiny (Li et al., 2004) se 

po izolaci frakce extracelulární DNA o velikosti 100 - 300 bp u pacientky ve 34. 

týdnu gravidity podařilo prokázat paternálně zděděnou alelu s bodovou mutací 

G1138A v receptoru FGFR3 (receptor pro fibroblastový růstový faktor) způsobující 
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achondroplázii pomocí modifikované konvenční tzv. „touchdown“ PCR s finální 

restrikční analýzou. Nutno podotknout, že pacientka byla v pokročilém stádiu 

těhotenství a izolace byla provedena z velkého objemu plazmy (7 ml). Detekce 

paternálně zděděné mutantní alely z mateřské plazmy byla ale dosažena i při 

analýze využívající neseparovanou směsnou extracelulární DNA a to jak v této 

práci, tak ve studii Saito et al. (2000). 

Frakcionace na agarózové elektroforéze pro získání kratších fragmentů 

(<300 bp) se záměrem zisku vyššího podílu fetální extracelulární DNA ve vzorku 

s následnou analýzou pomocí PNA-clamp PCR reakce využil také Li et al. (2005) 

pro detekci paternálně zděděných mutantních alel u pacientek, které byly 

přenašečkami jiné mutace pro beta-thalasémii než otec. Celkem byly testovány 

vzorky 32 těhotných žen mezi 10 – 12. týdnem gravidity na 4 časté bodové 

mutace způsobující toto onemocnění: IVS-1 nt 1 (G→A), IVS-1 nt 6 (T→C), IVS-1 

nt 110 (G→A) a substituce (C→T) v kodónu 39 generující předčasný stop kodón. 

Detekce dosahovala 100% senzitivity a 94% specificity (Li et al., 2005).   

 

5.1.2. Detekce SNPs v mate řské plazm ě pomocí MS 

V roce 2004 byla skupinou Ding et al. publikována neinvazivní detekce 

paternálně zděděných bodových mutací a SNPs v mateřské plazmě u gravidit s 

rizikem beta-thalasémie u plodu za využití hmotnostní spektrometrie. 

Po amplifikaci cílové sekvence následovala alelově specifická extenze s finální 

analýzou na hmotnostním spektrometru MALDI-TOF. Díky alelově specifické 

extenzi dojde k vyššímu rozlišení molekulové hmotnosti mezi zdravou a mutantní 

alelou. Alelově specifická extenze byla provedena pomocí 2 různých přístupů. 

V prvním případě se jednalo o standardní metodu MassEXTEND (hME) assay od 

firmy Sequenom, Inc. (San Diego, Kalifornie), kde dochází k extenzi obou alel - jak 

převažující zdravé, tak mutované. Oproti tomu u druhé metody SABER  (Single 

Allele Base Extension Reaction) dochází k extenzi pouze fetálně-specifické 

mutantní alely, což bylo navrženo pro zvýšení senzitivity detekce (viz obr. 2).  
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Obr. č. 2: Detekce paternáln ě zděděné 

fetáln ě-specifické mutace IVS-2 nt 654 

(C→T) pro beta-thalasémii z mate řské 

plazmy.  Při standardní metodě MassEXTEND 

dochází k extenzi mutantní i zdravé alely. 

U SABER metody dochází k extenzi pouze 

fetálně-specifické mutantní alely. Ukončení 

reakce je v obou případech pomocí 

dideoxynukleotidů. Extenzní produkt 

standardního protokolu zahrnuje vyšší podíl 

zdravé alely s nízkým podílem fetálně 

specifické mutované alely, zatímco u protokolu 

SABER je zvýšena senzitivita detekce extenzí 

pouze mutantní alely (Ding et al., 2004). 

 

Celkem bylo otestováno 11 těhotných žen v 7. – 21. týdnu gravidity na 4 

běžné mutace vyskytující se v jihovýchodní Asii. Jednalo se o bodové mutace   

IVS-2 nt 654 (C→T), mutace v promotoru nt −28 (A→G), nonsense mutace 

v kodónu 17 (A→T) a deleci v kodónu 41/42 (-CTTT). Při využití SABER protokolu 

byla detekce paternálně zděděných mutací v mateřské plazmě plně shodná 

s výsledky genotypizace z prenatálního invazivního vyšetření nebo pupečníkové 

krve, zatímco u standardního protokolu byly analyzovány 2 falešně negativní 

výsledky (Ding et al., 2004).  

 

5.1.3. Detekce SNPs v mate řské plazm ě pomocí kombinace 

frakcionace extracelulární DNA a MS 

Metoda frakcionace DNA na agarózové elektroforéze (separace fragmentů 

o velikosti 100 – 300 bp) a analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF 

byly zkombinovány pro detekci variantních 41 SNPs u 18 gravidit. Bylo prokázáno, 

že frakcionace DNA v kombinaci s konvenční MassExtend esejí zvyšuje senzitivitu 

detekce fetálních SNPs v mateřské plazmě. Při využití frakcionace DNA a SABER 

protokolu bylo dosaženo nejlepšího rozlišení detekčního signálu (Li et al., 2006). 

Po ověření validity výsledků detekce SNPs pomocí kombinace frakcionace byl 

tento postup úspěšně využit v praxi u detekce paternálně zděděné mutace 
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(substituce C→T v kodónu 39 → stop kodón) již ve 12. týdnu u gravidity s rizikem 

onemocnění plodu beta-thalasémií, kdy matka byla přenašečkou mutace IVS-1 nt 

110 (G→A) v β-globinovém genu (Li et al., 2009). 

Detekce paternálně zděděných SNPs nám nepomáhá pouze validovat 

metodický postup, ale může být využita jako interní kontrola přítomnosti fetální 

extracelulární DNA ve vzorku (Chow et al., 2007). Negativní signál, např. při 

detekci SRY genu při určení pohlaví plodu, může svědčit o graviditě s ženským 

pohlavím plodu nebo se může jednat o falešně negativní výsledek kvůli 

nedetekovatelnému množství fetální extracelulární DNA ve vzorku. S tímto 

problémem se potýkáme zejména v nižších týdnech gravidity, kdy množství fetální 

extracelulární DNA je nízké. Otázkou zůstává, jestli je využití MS pro detekci 

paternálně zděděných SNPs a potvrzení přítomnosti fetální extracelulární DNA 

ve vzorku pro klinickou praxi reálné. Závěrem lze shrnout, že detekce 

jednonukleotidových rozdílů mezi matkou a plodem je schůdná, ale vzhledem 

k malému množství fetální extracelulární DNA v mateřské cirkulaci je technicky 

velice náročná a omezuje se na pár studií s malým počtem klinických případů. 
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5.2. 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.) 

 

 

5.2.1. 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 (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 
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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. 

 

5.2.2. Fetální mikrochimérismus a nádorová onemocn ění 

 Komplexní vliv fetálního mikrochimérismu na mateřský imunitní systém se 

projevuje také v souvislosti s nádorovými onemocněními. Zda se jedná o pozitivní 

či negativní jev není zatím jasné. V práci Gadi et al. (2008) byl studován výskyt 

fetálního mikrochimérismu v periferní krvi u žen s karcinomem prsu v porovnání se 

zdravými kontrolami. V periferní krvi žen s gynekologickou malignitou byl 

detekován fetální mikrochimérismus u 26% (14/54) a u zdravých kontrol v 56% 

(25/45) případů. Navíc množství fetálních buněk v mateřské krvi bylo signifikantně 

vyšší u zdravých kontrol než u pacientek. Tato studie se zamýšlí nad možnou 

ochrannou rolí fetálního mikrochimérismu před rozvojem karcinomu prsu tzv. „graft 

vs tumor“ efektem. 

V dalších studiích se ale protektivní role fetálních buněk na rozvoj 

nádorových onemocnění nepotvrdila. V řadě studií bylo prokázáno vysoké 

zastoupení fetálních buněk přímo v nádorové tkáni (Cha et al., 2003; Cirello et al. 

2008; Dubernard et al., 2008). Další studie zaměřující se na výskyt melanomu 

během gravidity prokázala u těhotných žen i na myším modelu přítomnost 
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fetálních buněk v maligní tkáni oproti benigní tkáni mateřských znamének 

(u gravidních žen) nebo zdravé kůži (u myší). Fetální buňky se nacházely nejen 

v nádorové tkáni, ale také i v okolí tumoru a exprimovaly antigeny endoteliálních 

buněk. Zdá se, že by se fetální buňky mohly podílet také na angiogenezi a 

přispívat tímto k výživě a metastazování nádorové masy (Nguyen Huu et al., 

2009). Jednou z teorií, která by mohla vysvětlovat nižší výskyt fetálních buněk 

v cirkulaci žen s karcinomem prsu, může být přesun fetálních buněk do nádorové 

tkáně a tím možné snížení jejich množství v cirkulaci.  

 Role fetálního mikrochimérismu v mateřském organismu je nejasná. Je ale 

zřejmé, že fetální buňky jsou aktivními vykonavateli celé řady různých funkcí.  Zda 

se jedná spíše o pozitivní nebo negativní jev nelze zatím jednoznačně posoudit. 

Zřejmě se bude jednat o komplexní souhrn mnoha faktorů od genetických 

po kvantitativní zastoupení fetálního mikrochimérismu v mateřském organismu a 

následnou interakci s mateřskými buňkami atd. 
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5.3. Efekt variantního po čtu kopií DYS-14 sekvence na 

kvantifikaci fetální mužské extracelulární DNA v ma teřské 

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.) 

 

5.3.1. 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 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.  
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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. 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 
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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. 

 

5.3.2. Sekvence DYS-14 a zvýšení senzitivity detekc e 

 Vyšší počet kopií DYS-14 na Y chromozomu vedl k myšlence využít tuto 

sekvenci jako ideální marker ke zvýšení senzitivity a robustnosti detekce fetálního 

mikrochimérismu u žen, které porodily chlapce nebo pro určení pohlaví plodu 

především v časných týdnech gravidity, kdy se detekce genu SRY pohybuje na 

hranici detekčního limitu metody. Bohužel problémem detekce sekvence DYS-14 

může být velmi slabá falešná pozitivita u žen, které nikdy neporodily syna/y. I přes 

návrhy různých detekčních systémů se nepodařilo nalézt zcela specifický systém 

kvůli homologii DYS-14 se sekvencemi na jiných chromozomech (Zimmermann et 

al., 2005). Detekce fetálního mikrochimérismu pomocí sekvence DYS-14 u žen, 

které porodily chlapce, byla popsána pouze v malém počtu studií (Lambert et al., 

2002; Klintschar et al., 2006; Gadi and Nelson, 2007). V jedné z nich dokonce 

řešili problém nespecifické amplifikace u ženy, která nikdy neporodila syna, 

nepodstoupila transfúzi, ani nepocházela z dvojčat (Lambert et al., 2002). Tento 

fakt představuje pro detekci velmi nízkého počtu fetálních buněk v mateřské tkáni 

zásadní problém. 

Vzhledem ke všem výše zmíněným problémům při detekci sekvence    

DYS-14 (homologie DYS-14 se sekvencemi na jiných chromozomech a početní 

interindividuální variabilita) se tento marker nezdá být vhodným pro detekci 

sekvencí specifických pro Y chromozom. Nedoporučujeme tedy použití tohoto 

markeru pro neinvazivní určení pohlaví plodu, pro detekci fetálního 

mikrochimérismu a případné kvantifikační studie. 
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5.4. 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 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 
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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. 
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5.5. 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, 

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-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 
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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 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 
 

5.6. 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.) 

 

 

5.6.1. 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 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. 
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(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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5.6.2. 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. 

 

5.6.3. Kazuistika 

V rámci prospektivní studie jsme měli možnost sledovat případ rizikové 

pacientky, která v minulé graviditě prodělala závažnou preeklampsii. Analýzami 

koncentrace fetální a celkové extracelulární DNA v mateřské cirkulaci jsme 

opakovaně detekovali zvýšená množství - konkrétně v 15., 27., 30., 32. a 34. 

týdnu gravidity (obr. 3 – 5). 
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Obr. 3:  Kvantifikace fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě pomocí markeru SRY. 

Zvýšenou koncentraci fetální extracelulární DNA v mateřské plazmě pacientky lze 

sledovat v 15., 27. a 34. týdnu gravidity.  

 

Obr. 4: Kvantifikace fetální DNA v mateřské plazmě pomocí univerzálního fetálního 

markeru – hypermetylované RASSF1A sekvence. Zvýšenou koncentraci fetální 

extracelulární DNA v mateřské plazmě pacientky lze sledovat v 15., 30. a 34. týdnu 

gravidity.  
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Obr 5:  Kvantifikace celkové DNA v mateřské plazmě. Zvýšenou koncentraci celkové 

extracelulární DNA v mateřské plazmě pacientky lze sledovat v 15., 27., 32. a 34. týdnu 

gravidity. 

 

Na základě našich výsledků zvýšené fetální a celkové extracelulární DNA 

v mateřské plazmě byla tato riziková gravidita pečlivě monitorována v průběhu 

celého těhotenství. Dle Dopplerovské flowmetrie měla pacientka opakovaně 

hraniční toky v arterii uterina. Od 32. týdne gravidity trpěla vysokým krevním 

tlakem a výskytem otoků II. stupně. Ve 35. týdnu byla hospitalizována pro vysoký 

krevní tlak a bolesti hlavy. Porod byl ukončen SC pro polohu koncem pánevním. 

Narodil se hoch s hmotností 2440 g (5. percentil) s Apgar skóre 7, 8, 9. U dítěte 

byla diagnostikována Diamondova-Blackfanova anémie. Vedle poruchy krvetvorby 

byl u dítěte dále pozorován atypický tvar lebky, nedoslýchavost a hypotrofie. 

V tomto případě se jednalo o kombinaci placentární patologie s genetickou vadou 

dítěte, která díky svým atypickým projevům nebyla dosud zařazena. V rámci 

našeho sledování byla u této pacientky detekována placentární insuficience již 

v 15. týdnu gravidity. 
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6. 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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