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Abstrakt	  
	  

Detekcia trizómie 21. chromozómu tvz. Downovho syndrómu prostredníctvom 

metód invazívnej prenatálnej diagnostiky, ako sú odber choriových klkov, 

amniocentéza či kordocentéza, predstavujú riziko potratu do 1% po vykonaní zákroku. 

To je jedným z dôvodov pre vývoj nových metód neinvazívnej prenatálnej diagnostiky 

(NPD). 

Predmetom tejto práce bolo zavedenie metódy NPD pre identifikovanie trizómie 

21, ktorá je založená na detekcii epigentických markerov v materskej plazme. Práve 

rozdielna metylácia génov AIRE a RASSF1A medzi materskou a placentárnou DNA 

umožňuje kvantifikáciu voľnej fetálnej DNA prostredníctvom real-time PCR                      

a stanovenie pomeru AIRE/RASSF1A, ktorý by mal podľa literatúry umožniť odlíšenie 

euploidného tehotenstva od tehotenstva trpiaceho trizómiou 21. chromozómu. Gén 

AIRE je lokalizovaný na 21. chromozóme, gén RASSF1A na 3. chromozóme, pomer 

metylovaných sekvencií vo voľnej fetálnej DNA by mal teda odrážať pomerné 

zastúpenie týchto chromozómov vo fetálnom karyotype. 

V rámci tejto práce bol testovaný súbor 25 vzoriek plazmy od žien, u ktorých 

bol invazívnou metódou prenatálnej diagnostiky určený normálny karyotyp a súbor        

4 vzoriek plazmy od žien, u ktorých bola tým istým spôsobom diagnostikovaná trizómia 

21. U všetkých vzoriek bol vyhodnotený pomer AIRE/RASSF1A. Priemerná hodnota 

pomeru pre euploidné tehotenstvá bola 1,29±0,60 a intreval spoľahlivosti na hladine 

významnosti α=0,05 bol 1,04 – 1,53. Priemerná hodnota pomeru AIRE/RASSF1A pre 

trizómické tehotenstvá bola 0,99±0,04 a interval spoľahlivosti na hladine významnosti 

α=0,05 bol 0,92 – 1,06. Výsledky obidvoch testovaných skupín boli vyhodnotené   

Mann – Whitneyovým testom, ktorý potvrdil, že medzi výsledkami obidvoch skupín na 

hladine významnosti α=0,05 neexistuje štatisticky významný rozdiel (p=0,0513). 

Výsledky práce preukázali, že metóda nemôže byť použitá pre detekciu trizómie 

21, pretože pomer AIRE/RASSF1A nie je dostatočne špecifickým markerom pre 

odlíšenie euploidného tehotenstva od trizómického tehotenstva 21. chromozómu. 

 

Kľúčové slová: Downov syndróm, voľná fetálna DNA, AIRE, RASSF1A, metylácia 

DNA  
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	  Abstract	  
 

Diagnosis of trisomy 21 called Down syndrome by use of invasive methods    of 

prenatal diagnosis such as chorionic villus sampling, amniocentesis or cordocentesis 

represents risk of miscarriage about 1% after the procedure. 

The aim of this work was the introduction of a new method of non-invasive 

prenatal diagnosis for identification of trisomy 21, based on detection of epigenetic 

markers in maternal plasma. Due to methylation difference in AIRE and RASSF1A 

genes between maternal and placental DNA, it is possible to quantify cell free fetal 

DNA by use of real time PCR and to determinate ratio AIRE/RASSF1A according to 

which fetal trisomy 21 can be determined as described in the literature. The gene AIRE 

is localized on the chromosome 21 but the gene RASSF1 on the chromosome 3, 

therefore the ratio of methylated sequences in the free fetal DNA should mirror the ratio 

of these chromosomes in fetal karyotype. 

As part of this work, a set of 25 plasma samples was tested. According to 

invasive diagnosis, normal karyotype was determined in each sample. There was second 

set of four plasma samples which was tested as well and in which trisomy 21 was 

diagnosed in the same way. For all samples the ratio AIRE/RASSF1A was evaluated. 

Average value of the ratio for euploid pregnancies was 1,29 ± 0,60 and confidence 

intreval at significance level of α = 0,05 was 1,04 – 1,53. The average value of the ratio 

AIRE/RASSF1A for trisomic pregnancies was 0,99 ± 0,04 and confidence interval at the 

significance level of α = 0,05 was 0,92 – 1,06. The results of both tested groups were 

evaluated by Mann - Whitney test, which confirmed that there is no statistically 

significant difference at the significance level of α = 0,05 (p = 0,0513) between these 

two groups. 

According to the results of the work, this method can not be used for detection 

of Down's syndrome, because the ratio AIRE/RASSF1A is not sufficiently specific 

marker to distinguish between euploid pregnancies and pregnancies in which the fetus 

suffers from trisomy 21. 

 

Key words: Down's syndrome, cell – free fetal DNA, AIRE, RASSF1A,                  

DNA methylation 
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Zoznam	  skratiek	  
	  
AIRE     autoimunitný regulátor 

aCGH   mikročipová komparatívna genomová hybrydizácia (array-CGH) 

AMC    amniocentéza 

AO    autoimunitné ochorenie  

CAH    kongenitálna adrenálna hyperplázia (congenital adrenal hyperplasia) 

CC    kordocentéza (cordocentesis) 

cfDNA    voľne cirkulujúca DNA (cell-free DNA 

cffDNA    voľne cirkulujúcej fetálnej DNA cell-free fetal DNA) 

CGH    komparatívna genómová hybridizácia 

CNV    varianty v počtoch kópií (copy number variants) 

CSS    chromosome-selective sequence analysis 

Ct    prahový cyklus (treshold cycle) 

CTB    cytotrofoblast 

CVS     odber choriových klkov (chorionic villus sampling) 

dPCR     digitálne PCR  

DS     Downov syndróm  

dsDNA    dvojreťazcovú DNA  

FB    fetálne bunky 

FISH    fluorescenčná in situ hybridizácia 

FNRBC    fetálne červené krvinky s jadrom  

HLA    human leucocyte antigen 

IPD    invazívna prenatálna diagnostika  

ISH    hybridizácia in situ  

MeDIP    metylovaná DNA imunoprecipitácia 

miRNA    mikroRNA  

MLPA  multiplexová amplifikácia závislá na ligácii sond (multiplex ligation-

dependent probe amplification) 

MPS    masívne paralélne sekvenovanie (massive parellel sequencing) 

MPSS    massively parallel shotgun sequencing 

MSP    kvantitatívna metylačne špecifická PCR  

NGS    sekvenovanie novej generácie (next generation sequencing) 

NPD    neinvazívna prenatálna diagnostika 

PD    prenatálna diagnostika 

QF-PCR   kvantitatívna fluorescenčná polymerázová reťazová reakcia 

qPCR    kvantitatívna reťazová reakcia  (real-time PCR)   

RASSF1A  Ras association domain family 1 izoforma A 

RE    restrikčná endonukleáza 
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RNáza III   ribonukleázu III  

SK    syncýtiálne klíčky 

ssDNA    jednovláknová DNA  

STB    syncýtiotrofoblast  

STR    krátke tandemové repetície (short tandem repeats) 

SU    syncýtiálne uzly  

TRA    tkáňovo špecifické antigény 

VVP     vrodené vývojové poruchy 
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1.	  Úvod	  
	  

Prenatálna diagnostika je v súčastnosti hlavným a jediným prostriedkom            

pre detekciu vrodených vývojových porúch, ktoré sú spôsobené najmä 

chromozomálnymi aberáciami a to či už numerickými alebo štruktúrnymi.                        

V posledných rokoch sa v Českej republike narodí ročne okolo 4% detí s vrodenou 

vývojovou poruchou (ÚZIS ČR, 2012).  

Zlatým štandardom prenatálnej diagnostiky je určenie karyotypu plodu z jeho 

buniek získaných invazívnym vyšetrením, odberom choriových klkov, amniocentézou 

alebo kordocentézou. Práve riziko potratu spojené z výkonom týchto zákrokov je 

hnacím motorom pre rozvoj metód neinvazívnej prenatálnej diagnostiky, ktoré sa 

stávajú presnejšie a prediktívnejšie. Aktuálne metódy prenatálneho skríningu 

nezahŕňajú iba stanovenie biochemických markerov v krvi matky a sonografické 

vyšetrenie, ale taktiež niekoľko techník, ktoré využívajú genetický materiál z buniek 

plodu, ktorý sa nachádza v krvnom obehu matky. Práve správa o  voľnej fetálnej DNA 

cirkulujúcej v plazme tehotnej ženy z roku 1997 odštartovala novú éru inovácií metód 

neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. 

Jednou z najsledovanejších numerických aberácií je práve trizómia 21. 

chromozómu - tvz. Downov syndróm - a to z toho dôvodu, že patrí medzi tie 

najčastejšie. Extra chromozóm v bunkách má za následok telesné malformácie, 

spomalenie duševného vývoja a výššiu pravdepodobnosť výskytu niektorých ochorení   

v porovnaní so zdravými jedincami. 

Predmetom diplomovej práce je detekcia Downovho syndrómu metódou 

neinvazívnej prenatálnej diagnostiky za použitia práve voľne cirkulujúcej fetálnej DNA 

(cell-free fetal DNA – cffDNA). Jedná sa o metódu, ktorá je založená                              

na detekcii epigetických markerov, konkrétnejšie na detekcii metylačne špecifických 

sekvencií génov AIRE a RASSF1A.   
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2.	  Literárny	  prehľad	  
	  

2.1	  Prenatálna	  diagnostika	  
	  

Prenatálna diagnostika (PD) je v dnešnej dobe už zavedenou a uznávanou 

súčasťou pôrodnícko-gynekologickej praxe. PD je nedirektívny postup, ktorého 

hlavným cieľom je poskytnúť informácie o plode. Samotný pojem zahrňuje súbor 

všetkých vyšetrení v priebehu gravidity, ktoré umožňujú diagnostikovať prítomnosť 

vrodených vývojových porúch u ešte nenarodeného jedinca.  

	  

2.1.1	  Ciele	  prenatálnej	  diagnostiky	  
	  
Primárnym cieľom PD je detekcia vrodených vývojových porúch (VVP), medzi 

ktoré patria geneticky (monogénne a multifaktoriálne) podmienené choroby                       

a chromozomálne aberácie. VVP sú odchylky od normálneho prenatálneho vývoja 

ľudského jedinca, ktoré prekračujú mieru variability bežne sa vyskytujúcej v populácii a 

sú pre nositeľa patologické. Príčinou vzniku je abnormálny ontogenetický vývoj 

spôsobený genetickými faktormi a faktormi vonkajšieho prostredia.  

Medzi najčastejšie VVP patria defekty neurálnej trubice ako napríklad 

anencefalia, encefalokéla, hydrocefalus či spina bifida, vrodené poruchy srdca napríklad 

defekt predsieňovej prepážky, Fallotova tetralógia alebo hypoplázia ľavého srdca. 

Typickými geneticky podmienenými chorobami sú napríklad cystická fibróza, 

hemofília, Duchennová a Beckerová muskulárna dystrofia, syndaktýlia a polydaktýlia 

(http://www.vrozene-vady.cz/). 

Medzi najznámejšie chromozomálne aberácie patria aneuploídie a to konkrétne 

trizómia 21. chromozómu - Downov syndróm, trizómia 18. chromozómu - Edwardsov 

syndróm, trizómia 13. chromozómu - Patauov syndróm, Klinefelterov syndróm a 

Turnerov syndróm spojené s aneuploidídiou pohlavných chromozómov. Delečné 

syndrómy ako syndróm mačacieho plaču (Cri du chat), kde je deletovaná časť 5. 

chromozómu, mikrodelečné syndrómy ako DiGeorgeov syndróm, kde je detekovateľná 

mikrodelécia na 22. chromozóme, Prader-Williho a Angelmanov syndróm spôsobené 
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mikrodeléciou na 5. chromozóme v závislosti na rodičovskom imprintingu  (CONNER 

et al. 2014, HOOKS et al. 2014). 

	  

2.1.1.1	  Downov	  syndróm 
	  
Downov syndróm (DS), trizómia 21, je jednou z najrozšírenejších príčin 

mentálneho postihnutia v populácii. Nedávny pokrok v zdravotnej starostlivosti spolu 

so sociálnou podporou umožnili predĺžiť priemernú dĺžku života ľudí s DS.                

Vo vyspelých krajinách je priemerná dĺžka života 55 rokov (ASIM et al. 2015). 

DS je geneticky podmienené ochorenie, ktoré je najčastejšie zapríčinené 

prítomnosťou extra kópie chromozómu 21. Výskyt trizómie 21 je ovplyvnený vekom 

matky a jeho incidencia vykazuje populačné rozdiely - je uvádzaná v rozmezí medzi   1 

z 319 a 1 z 1000 narodených detí (ASIM et al. 2015, CAROTHERS et al. 1999, 

MURTHY et al. 2007).  

DS môže mať tri rôzne formy zmien v chromozómoch, ktoré ochorenie 

spôsobujú (CAROTHERS et al. 1999, MURTHY et al. 2007). Najčastejšou (93%) je 

nondisjunkcia 21. chromozómu v prvom (častejšie) alebo druhom meiotickom delení 

buniek u matky. Ďalšou formou je Robertsonova translokácia, ktorá predstavuje 

dedičnú formu a je prítomna približne u 4% postihnutých. Táto forma vzniká fúziou 

dvoch akrocentrických chromozómov (napríklad dvoch chromozómov 21 alebo 

chromozómov 14 a 21). Poslednou formou je mozaika, ktorá má najmiernejšie 

fenotypové prejavy. Príčinou je nodisjunkcia v mitotickom delení buniek                      

po oplodnení. Vznikajú tak dve bunkové línie, jedna s aneuploídiou chromozómu 21      

a jedna zdravá, ktoré spoločne prispievajú do vzniku tkanív a orgánov (ASIM et al. 

2015, EPSTEIN et al. 2001). 

Vzhľadom k tomu, že trizómia 21 je spôsobená extra kópiou 21. chromozómu, 

mnoho štúdií sa zameralo na štúdium génov ležiacich na tomto chromozóme. Väčšie 

množstvo kópií génov vedie k zvýšenej génovej expresii, čo bolo u DS preukázané u 

väčšiny génov ležiacich na 21. chromozóme. Bolo tiež dokázané, že extra chromozóm 

má vplyv aj na expresiu génov na iných chromozómoch (JIN et al. 2013). Existuje 

dokonca hypotéza nazývaná hypotéza kritickej oblasti, ktorá tvrdí, že iba jedna alebo 

niekoľko malých oblastí na 21. chromozóme (asi 30 génov) sú zodpovedné za väčšinu 

fenotypov DS (ASIM et al. 2015). 
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Aneuploidia 21. chromozómu sa vyznačuje viac ako 80 klinicky definovanými 

fenotypmi s rôznou penetráciou a expresivitou, ktoré postihujú mnohé orgány. Medzi 

hlavné znaky, ktoré sa vyskytujú u ľudí postihnutých DS patria mentálna retardácia, 

kraniofaciálne abnormality a hypotónia v rannom detstve, atrioventrikulárne defekty 

septa v srdci, narušená funkcia štítnej žľazy, znížená imunita, vyššia pravdepodobnosť 

vzniku šedého zákalu, leukémie, rakovín, Alzhimerovej choroby a Hirschsprungovej 

choroby (EPSTEIN et al. 2001). 

Jedinci trpiaci DS majú aj celú radu telesných malformácií, ktoré sú pre tento 

syndróm charakteristické. Patria medzi ne krátke a široké dlane, neprerušená priečna 

ryha na dlani (opičia ryha), krátke prsty na rukách, veľká medzera medzi prstami a 

palcom na nohách. Majú menší a zploštený tvar hlavy, ktorý vyvoláva dojem guľatosti, 

sploštenú tvár. Očná riasa vo vnútornom kútiku oka (epikantus) a úzke očné viečka 

spôsobujú šikmí tvar očí. Majú tiež malé ústa a väčší jazyk, krátky a široký krk (ASIM 

et al. 2015, EPSTEIN et al. 2001). 

	  

2.1.2	  História	  prenatálnej	  diagnostiky	  
	  
Genetická diagnostika plodu sa začala vyvíjať v druhej polovici 20. storočia. 

Úplne prvou správou o genetickej analýze kultivovaných buniek plodu získaných 

amniocentézou (AMC) bola publikovaná v roku 1966 (STEELE a BREG 1966) .            

V roku 1975 v Číne bola prvýkrát charakterizovaná kultivácia buniek a následná 

genetická analýza z buniek choriových klkov (CHINA 1975 citované podľa 

ALFIREVIC et al. 2003). Neskôr sa tento postup rozšíril do západného sveta. Hlavným 

dôvodom pre jeho vývoj bolo zníženie gestačného týždňa (na 8. až 14.), v ktorom je 

možné tento zákrok uskutočniť. V prípade AMC bol odber vykonaný 16. až 19. týždni 

gravidity a kým boli dostupné výsledky, docházdalo často k prípadom, kedy už 

nemohlo dôjsť k prerušeniu patologického tehotenstva z dôvodu vysokého gestačného 

veku (ALFIREVIC et al. 2003, WILLIAMSOM et al. 1981) . 

 V súčastnosti, na základe platnej legislatívy v Českej republiky, je podľa 

zákona možné ukončiť tehotenstvo z dôvodu genetickej indikácie, do konca                        

24. týždňa gravidity. Po uplynutí tejto doby je možné ukončiť tehotenstvo kedykoľvek, 

pokiaľ je ohrozený život matky alebo je ohrozený zdravý vývoj plodu alebo ide              

o genetickú poruchu vývoja plodu (Zákon č. 66/1986 Sb).  
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Neskôr, sa s vývojom nových metód pre analýzu DNA otvárali aj nové možnosti 

pre PD. Metódy, ktoré sú v rámci bežnej klinickej praxi v prenatálnej diagnostike v 

súčastnosti používané je možno rozdeliť na invazívne a neinvazívne. Invazívne metódy, 

ako už názov napovedá, si vyžadujú zásah do organizmu matky a slúžia k relatívne 

presnej genetickej diagnostike plodu. Neivazívne metódy nie sú také presné a využívajú 

sa najmä k výberu tehotných žien, u ktorých je zvýšené riziko narodenia postihnutého 

dieťaťa.	  
	  

2.1.3	  Invazívne	  metódy	  prenatálnej	  diagnostiky	  
	  

Ako už bolo povedané, odbery biologického materiálu plodu pri invazívnej 

prenatálnej diagnostike (IPD) zasahujú do organizmu tehotnej oveľa viac ako metódy 

neivazívne. 

Samotný zákrok so sebou prináša viacero rizík. Konkrétne krvácanie, infekciu, 

dokonca riziko samovoľného potratu plodu. Všeobecne je lekárskou verejnosťou 

uvázdané riziko straty plodu v rozmedzí od 0,5% do 1%. Tieto hodnoty potvrdzujú         

aj viaceré štúdie (CONNER et al. 2014, MERSY et al. 2013, WEBB et al. 2012).  

 Invazívne metódy, ako zlatý štandard v PD (CONNER et al. 2014),                    

a následné cytogenetické, poprípade molekulárne genetické, vyšetrenie sú navrhnuté iba 

tým ženám, ktoré spĺňajú určité špecifické indikačné kritériá. Medzi hlavné indikačné 

kritériá patrí vek matky, konkrétne 35 a viac rokov. Výsledky viacerých štúdií potvrdili, 

že so zvyšujúcim sa vekom matky stúpa pravdepodobnosť výskytu VVP 

(CAROTHERS et al. 1999, MURTHY et al. 2007).  Medzi ďalšie indikačné kritériá 

patria pozitívne výsledky biochemických markerov v I. alebo II. skríningovom teste, 

VVP plodu zistené ultrazvukom, pôrod dieťaťa s chromozómovou aberáciou                   

z predcházdajúceho tehotenstva, kontakt s teratogénmi a mutagémni a iné 

(GHAHRAMANI et al 2014). Keďže ide o diagnostické metódy, na rozdiel                 

od skríningových, ich detekčný limit je takmer 100% (SIMPSOM 2013).  
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2.1.3.1	  Invazívne	  metódy	  získania	  genetického	  materiálu	  plodu	  

	  
Invazívne metódy sa používajú na odber vzorky tkaniva plodu. Samotnou 

vzorkou môžu byť bunky choriových klkov, plodová voda s uvolnenými bunkami plodu 

alebo pupočníkova krv, v ktorej sa nachádzajú fetálne krvné elementy.  

Odber buniek choriových klkov (chorionic villus sampling, CVS) sa vykonáva 

medzi 10. až 13. týždňom tehotenstva za pomoci špeciálnej ihly pod kontrolou 

ultrazvuku a to najmä transabdominálne, menej často transcervikálne (WEBB et al. 

2011). Ide o odobranie kúska tkaniva vonkajšieho plodového obalu, chorionu. Tieto 

bunky nesú rovnakú genetickú informáciu ako plod (EISENBERG a WAPNER 2002). 

Môžu však vzniknúť pochybosti o správnosti výsledku zapríčinené prítomnosťou 

placentárneho mozaicizmu, čo znamená rozdiel v genetickej inormácii plodu                  

a chorionu. Tento prípad môže nastať v 1-2% tehotenstiev (GRATI et al. 2006). Veľkou 

výhodou CVS je možnosť skoršej diagnostiky a to z dôvodu už spomínaného nízkeho 

gestačného týždňa.  

Odber plodovej vody, amniocentéza (amniocentesis, AMC) sa vykonáva medzi 

16. a 18. týždňom gravidity transabdominálne prostredníctvom ihly a opäť                     

pod kontrolou ultrazvuku (WEBB et al. 2011). Počas zákroku je odobrané malé 

množstvo amniovej tekutiny z maternice. Vzorka je bohatá na fetálne bunky, a to najmä 

bunky epitelu. Kultivácia buniek plodu pre cytogenetické vyšetrenie trvá zpravidla 14 

dní (EISENBERG a WAPNER 2002).  

Odber pupočníkovej krvi, kordocentéza (cordocentesis, CC) sa vykonáva 

relatívne neskôr a to od 18. gestačného týždňa. Odber fetálnej krvi sa získava punkciou 

pupočníku z pupočníkovej žily pomocou špeciálnej ihly pod kontrolou ultrazvuku.          

K vyšetreniu karyotypu sa používajú krvné elementy, lymfocyty plodu. Samotná 

karyotypizácia lymfocytov je veľmi rýchla a výsledky sú k dispozícii                                

v priebehu 48-72 hodín (TONGPRASERT et al. 2010). 
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2.1.3.2	  Klasické	  metódy	  diagnostiky	  plodu	  z	  invazívne	  získaného	  materiálu	  

	  
PD v súčasnosti využíva klasické techniky cytogenetiky (pruhovacie techniky), 

ale aj techniky molekulárnej biológie (FISH, CGH, PCR).  

Hlavným princípom cytogenetického vyšetrenia je vytvorenie karyotypu 

človeka pruhovacími technikami za cieľom určenia pohlavia plodu, numerických 

aberácií a veľkých chromozomálnych prestavieb (MADJUNKOVA et al. 2012). Jednou 

s veľmi známych a používaných techník je G-pruhovanie, ktoré bolo zavedené v 70. 

rokoch 20. storočia (SUMNER a EVANS 1973). 

Základom pre techniky molekulárnej biológie je hybridizácia in situ (ISH). 

Objavená bola v roku 1969 a je založená na princípe vzniku hybridných duplexových 

molekúl, ktoré vznikajú spojením vlákien hľadanej sekvencie nukleových kyselín          

a sondy. Sonda, ktorá je špecificky značená, napomáha k vizualizácii danej sekvencie 

priamo na cytologickom preparáte (môže obsahovať chromozómy alebo celé bunkové 

jadrá) (GALL a PARDUE 1969) 

Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH) je modifikáciou ISH, ktorá používa k 

detekcii fluorescenčne značené sondy (PINKEL et al. 1986). Metóda FISH sa využíva 

pre rýchlu PD chromozómových aneuploídií v nekultivovaných amniocytoch, za 

použitia DNA sônd špecifických k chromozómom 13, 18, 21, X a Y (WARD et al. 

1993). Preparátom pre FISH môžu byť metafázne chromozómy, interfázne jadrá (I-

FISH), celé bunky aj kúsky tkaniva. Metafázna FISH je vhodná pre analýzu 

chromozómov v mitotických bunkách a I-FISH, naopak, slúži k odhaleniu chýbajúceho 

alebo prebytočného genetického materiálu v bunkách, ktoré sa nedelia. Metóda je 

vhodná pre určenie translokácií, delécií, amplifikácií génov a numerických aberácií 

(NEMESCU et al. 2011).  

Ďalšou metódou, ktorá vychádza z princípu ISH je komparatívna genómova 

hybridizácia (CGH). Za pomoci tejto metódy je možné diagnostikovať duplikácie          

a delécie DNA v celom genóme a to v jednej reakcii. Uplatňuje sa u kvantitatívneho 

porovnania dvoch genómov, jedného kontrólneho a druhého testovaného, označených 

dvoma rozdielnymi flourochrómami (KALLIONIEMI et al. 1992). Nízka rozlišovacia 

schopnosť metódy (10-20 Mbp), ktorá je jej hlavnou nevýhodou, bola odstránená         

po zavedení vylepšenej verzie. Komparatívna genómova hybridizácia s vyšším 
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rozlíšením (HR-CGH) má rozlišovaciu schopnosť zhruba 3 Mbp (KIRCHHOFF et al. 

1999). 

Kvantitatívna fluorescenčná polymerázová reťazová reakcia (QF-PCR)             

je v PD tiež nazývaná amnio-PCR a to najmä z toho dôvodu, že vzorky su najčastejšie 

odoberané pomocou AMC. Výsledok analýzy je možné získať v ráde niekoľkých hodím 

po odbere. Cieľom je detekovať numerické aberácie chromozómov 13, 18, 21, X a Y 

(CIRIGLIANO et al. 2009). Metóda je založená na kvantitatívnom vyhodnotení 

amplifikácie vybraných markerov na, už spomínaných, chromozómoch (HAMIDAH et 

al. 2014). Ako markery sú použité vysoko polymorfné sekvencie, konkrétne krátke 

tandemové repetície (STR, short tandem repeats), ktoré sa u jednotlivých ľudí vzájomne 

líšia svojou dĺžkou (LEVETT et al. 2001). Viaceré štúdie potvrdili spoľahlivosť a 

rýchlosť tejto metódy (HAMIDAH et al. 2014, LEVETT et al. 2001) . 

 

2.1.3.3	  Moderné	  metódy	  diagnostiky	  plodu	  z	  invazívne	  získaného	  materiálu 

	  
Postupom času sa do klinickej praxe zavádzajú aj nové prístupy ako sú MLPA, 

array-CGH a iné. Tieto metódy ponúkajú vysoké rozlíšenie a tím umožňujú diagnostiku 

mikrodelečných syndrómov a ďalších patogénnych variant v počtoch kópií (copy 

number variants, CNV), ktoré môžu byť pre plod nebezpečné. 

Multiplexová amplifikácia závislá na ligácii sond (multiplex ligation-dependent 

probe amplification, MLPA) je založená na ligázovej reakcii 2 špecifických sônd s 

následnou PCR. Každý pár sônd má vlastnú identifikačnú sekvenciu (stuffer), preto je 

možné naraz testovať takmer 50 rôznych sekvencí v genóme (YAN et al. 2011). V 

súčastnosti existuje niekoľko komerčne dostupných kitov, ktoré umožňujú detekciu 

aneuploidií, chromozómových prestavieb, známych mikrodelečných syndrómov a 

marker chromozómov (WILLIS et al. 2012). V rámci jednej štúdie sa venovali 

aplikovaniu tejto metódy medzi techniky rýchlej PD (OPSTAL et al. 2011,). Pre 

rozšírenie množstva pozorovaných sekvencí bola vyvinutú mikročipová forma, array-

MLPA, ktorá tiež priniesla kratšiu dobu pre hybridizáciu a zníženie finančných 

nákladou (YAN et al. 2011) 

Mikročipová komparatívna genomová hybrydizácia (array-CGH) je presnejšou 

modifikáciou CGH. Na rozdiel od CGH, kde sú hybridizačným podkladom normálne 

metafázové chromozómy pripevnené na slkíčku, u array-CGH sú to fragmenty DNA 
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imobilizované v jednotlivých jamkách na mikročipe (RICKMAN et al. 2005). Ako 

fragmenty môžu byť použité klony umelého bakteriálneho chromozómu (rozlíšenie 

okolo 100 kbp) alebo syntetické oligonukleotidy (rozlíšenie <100kbp) (YISTRA et al. 

2006). Metóda poskytuje vysoké množstvo informácií o submikroskopických 

chromozómových odchylách a CNV v rámci celého genómu. Veľké využite tejto 

metódy sa našlo v prípadoch, kedy bol karyotyp plodu normálny, ale ultrazvuk napriek 

tomu poukazoval na anomálie (D’AMOURS et al. 2012).  Jej hlavnými nevýhodami sú 

cena, časová náročnosť a fakt, že vyžaduje vysoký stupeň odbornosti 

(KARAMPETSOU et al. 2014).  

 

2.1.4	  Neinvazívne	  metódy	  prenatálnej	  diagnostiky	  
	  

Neinvazívna prenatálna diagnostika (NPD) je vyšetrenie zdravotného stavu 

plodu metódami, ktoré sú bezpečné pre matku aj plod. Hlavnými nástrojmi NPD je 

stanovenie hladiny biochemických markerov v periférnej krvi matky a sonografické 

vyšetrenie plodu (MALONE et al. 2005 a SIMPSOM 2013). Tieto dve vyšetrenia, 

samozrejme, slúžia ako skríning, ktorého cieľom je charakterizovať pravdepodobnosť 

výskytu VVP, nie však presnú diagnózu. Tá je na základe pozitívnych výsledkov 

stanovená metódami IPD.  

 

2.1.4.1	  Klasické	  metódy	  neinvazívnej	  prenatálnej	  diagnostiky	  

	  
Skríning v I. trimestri (kombinovaný test), ktorý sa vykonáva medzi 10. a 12. 

týždňom tehotenstva, zahrňuje stanovenie tehotenského plazma proteínu A (PAPP-A) a 

voľnej β podjednotky ľudského choriogonadotropínu (free β-hCG) v kombinácii            

s ultrazvukovým vyšetrením plodu. V rámci vyšetrenia sa sledujú základné 

ultrazvukové markery plodu, konkrétne prítomnosť nosnej kostičky (NB, nasal bone) a 

hrúbka šijového prejasnenia (NT, nuchal translucency), definovaná ako nahromadenie 

tekutiny v zátylku plodu (MALONE et al. 2005). U trizómií 21 je hodnota PAPP-A 

znížená a hodnoty voľnej β-hCG a NT zvýšené (SIMPSOM 2013). Výhodami 

kombinovaného testu sú vysoký detekčný limit (80-95%) a nízka falošná pozitivita 

(5%), čo potvrdilo viacero štúdií (SIMPSOM 2013, MALONE et al. 2005).   
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Skríningové testy v II. trimestri, ktoré sa vykonávajú medzi 15. a 19. týždňom, 

opäť zhŕňajú stanovenie látok v krvi matky a ultrazvukové vyšetrenia. Najčastejšie sa 

stanovuje koncentrácia alfafetoproteinu (AFP) a hCG, vtedy sa jedná o double test.       

V prípade stanovenia AFP, hCG a nekonjugovaného estriolu ide o triple test a ak je 

stanovenie rozšírené aj o inhibín A hovoríme o quadruple teste, kedy je senzitivita 

skríningu najvyšia (SIMPSOM 2013, MALONE et al. 2005). Detekčný limit                

sa pohybuje od 75%-80% a falošná pozitivita je 5%, čo dokazuje, že záchyt aneuploidií 

pri skríningu v prvom trimestri je lepší (SIMPSOM 2013). 

Pod pojmom integrálny prenatálny test je chápaná kombinácia výsledkov 

skríningových vyšetrení I. a II. trimestru. Výsledok tohoto testu je možné získať           

až po získaní výsledkov z triple testu, čo je často odmietané. Tento test je považovaný       

za najefektívnejší skríningový program o čom svedčí jeho vysoký detekčný limit (96%) 

pri nízkej falošnej pozitivite (5%) (MALONE et al. 2005). 

 

2.1.4.2	  Moderné	  metódy	  neinvazívnej	  prenatálnej	  diagnostiky	  

	  
Vývoj moderných metód NPD sa rozbehol v roku 1969, keď sa podarilo nájsť 

lymfocyty plodu v periférnej krvi matky (WALKNOWSKA et al. 1969) , čím sa 

potvrdil prvý objav fetálneho materiálu v tele matky z roku 1893. Ďalší veľký objav 

prišiel v roku 1997, kedy sa podarilo identifikovat cffDNA v krvnej plazme tehotnej 

ženy (LO et al. 1997). Ďalším novým prístupom je štúdium mikroRNA (miRNA). 

Detekcia miRNA špecifických pre trofoblast v krvnom obehu matky z roku 2008,        

ich zaradila medzi potencionálne markery indikujúce normálny vývoj placenty (GILAD 

et al. 2008).  

Bunky plodu a jeho rôzne druhy genetického materiálu sa do krvného obehu 

matky dostávajú v mieste maternálno - fetálneho rozhrania, ktoré je tvorené špeciálnymi 

bunkami, syncýtiotrofoblastom, ktoré tvoria najvrchnejšiu vrstvu placenty (BURTON a 

JONES 2009).  
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2.2	  Charakteristika	  maternálno-‐fetálneho	  rozhrania 
	  

Placenta je prvý orgán, ktorý je v priebehu tehotenstva vytvorený. Spája 

vyvýjajúci sa plod so stenou matkinej maternice. Normálny vývoj placenty je 

rozhodujúcim faktorom pre zdravé tehotenstvo (GU et al. 2013). Placenta je tvorená 

niekoľkými bunkovými vrstvami, ktoré majú charakteristické vlastnosti. 

Syncýtiotrofoblast (STB) placenty je unikátny bunkový typ v ľudskom tele 

(Obr. 2.1). Jedná sa o multijadrové syncítium, ktoré tvorí epiteliálny povrch choriových 

klkov plodu. STB tvorí maternálno-fetálne rozhranie s tkanivami matky, ktoré sú u 

matky reprezentované jej krvou. Zabezpečuje životne dôležité funkcie pre úspešné 

tehotenstvo, vrátane aktívneho transportu živín, imunologickej obrany a syntézy 

peptidov a steroidných hormónov (BURTON a JONES 2009). Ďalším 

charakteristickým rysom STB je, že jeho bunky sú v terminálne diferencovanom 

postmitotickom stave. V jeho bunkách nikdy neboli pozorované žiadne mitotické 

útvary, čo môže byť adaptáciou na minimalizovanie rizika vzniku maligného bujenia na 

maternálno-fetálnom rozhraní. STB je tvorený bunkami cytotrofoblastu (CTB), ktoré 

tvoria populáciu buniek pod ním. Bunky CTB podliehajú proliferácii, diferenciácii a 

následne fúzii s bunkami STB (BURTON a JONES 2009).  
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Obr. 2.1: Anatómia maternálno-fetálneho rozhrania. (A) Pohľad na maternicu tehotnej ženy. (B) 

Priblížený obrázok kúska choriového klkov placnety. (C) Priečna rez klkom, ktorý je zafarbeným 

hematoxilínom (D) alebo s hematoxylínom a eosínom. (D’)  Schematický obrázok histológie poukazuje 

na pomerne prázdny medziklkový priestor, ktorý obklopuje klky choria. Tento priestor je väčšinou 

vyplnený materskou krvou. (E) Prierez steny amnionu. (E’)  Schematický obrázok steny amnionu.  

(LECUIT et al. 2004).  
 

Od šiesteho gestačného týždňa sú do krvného obehu matky odlupované 

fragmenty STB (úlomky trofoblastu, trofoblastic debris). Veľkosť týchto fragmentov sa 

pohybuje od mikrometrov, do ktorých spadajú multijadrové syncytiálne uzly                   

a klíčky až po exozómy, ktoré majú len niekoľko nanometrov (PANTHAM et al. 2011). 

Syncýtiálne uzly (SU) sa skladajú z tesne zbalených STB jadier, ktoré sú staré 

alebo poškodené a obsahujú kondenzovaný chromatín (Obr.2.2). Často jemne 

vyčnievajú z povrchu klkov (BURTON a JONES 2009). Takýto komplex jadier je 

časom uvolnený do krvného obehu matky, ako výsledok procesu podobnému apoptóze, 

ktorý prebieha v STB. SU predstavujú konečné štádium životného cyklu trofoblastov 

(KAR et al. 2007). Tento proces je analogický odlupovaniu starých a poškodených 

epiteliálnych buniek kože a čreva (HUPPERTZ et al. 2006).   
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 Obr.2.2: Syncytiálne uzly v placente pri pôrode v termíne. (A) Snímka z elektrónového mikroskopu 

znázorňujúca zhluk jadier syncýtiotrofoblastu s vysoko kondenzovaným chromatínom. Mierka 5 µm. (B) 

Mikrofotografia zo svetelného mikroskopu zobrazujúca syncytiálny uzol (šípka). Mierka 20 µm 

(BURTON a JONES 2009). 

 

Syncýtiálne klíčky (SK) sú definované ako zhluky STB jadier, ktoré sa však od 

SU líšia vo viacerých kľúčových aspektoch (Obr.2.3) (FOGARTY et al. 2013). Po prvé, 

sú spojené s proliferáciou a formovaním nových klkov, preto je ich možné pozorovať 

najčastejšie na začiatku tehotenstva, ale vyskytujú sa aj na jeho konci. Po druhé, jadrá 

vo vnútri SK obsahujú euchromatín, majú jadierko a nevykazujú žiadne známky 

degenerácie. Po tretie, SK sú obvykle stopkaté. Sú prichytené na klku, z ktorého 

vznikajú, pomocou stopky tvorenej syncýtioplazmou, ktorá môže byť dlhá niekoľko 

desiatok mikrometrov, v dôsledku čoho sa SK môžu jednoducho odtrhnúť a vstúpiť        

do obehu matky (BURTON a JONES 2009).  
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Obr.2.3: Syncýtiálne klíčky v placente pri pôrode v termíne (A) Snímka zo skenovacieho elektrónového 

mikroskopu znázorňujúca sycýtiálne klíčky (šípky). Mierka 20 µm. (B) Syncýtiálny klíčok (šípka) ležiaci 

volne v priestore medzi klkmi, odkiaľ bude putovať do maternálneho obehu. Mierka 20 µm. (C) 

Syncýtiálny klíčok na stopke. Mierka 10 µm (BURTON a JONES 2009). 
 

Exozómy placenty sa v preparátoch z elektrónového mikroskopu javia ako  

pohárkovité vezikuly (môže sa však jednať o artefakt vznikajúci pri príprave preparátu), 

ktorých veľkosť sa pohybuje v ráde nanometrov (40-90 nm). Do krvného obehu matky 

sú uvolňované prostredníctvom mikročastíc STB alebo endozomálnou dráhou. 

Exozómy majú imunosupresívny účinok, upravujú imunitnú odpoveď matky počas 

tehotenstva. Ďalej slúžia na prenos genetickej informácie k cieľovým bunkám                     

a reguláciu ich metabolických dráh prostredníctvom transportu miRNA (MINCHEVA – 

NILSSON a BARANOV 2010).  

Odhad množstva materiálu, ktorý sa uvolní do krvného obehu matky sa pre 

normálne tehotenstvo pohybuje od 100 000 trofoblastov denne až po 3,3 g materiálu na 

konci tehotenstva. Momentálne nie je známe, ktoré materské bunky sú zodpovedné za 
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odstraňovanie trofoblastov z krvi. Existuje veľká pravdepodobnosť, že trofoblasty hrajú 

dôležitú úlohu aj v ukončení tehotenstva (PANTHAM et al. 2011). 

 

2.2.1	  Intaktné	  fetálne	  bunky	  v	  krvi	  matky	  
	  
 V roku 1893, Georg Schmorl, nemecký patológ, prvýkrát popísal existenciu 

fragmentov trofoblastu plodu a nazval ich "plazentarzellen" (placentárne bunky). Tieto 

bunky boli zachytené v malých vlásočniciach pľúc u žien, ktoré zomreli na eklampsiu 

(LAPAIRE et al. 2007). Definitívny dôkaz fetálnych buniek (FB) cirklujúcich v 

periférnej krvi matky, ako už bolo povedané, prišiel v roku 1969. Vtedy boli v krvnom 

obehu žien, ktorých plody mali mužské pohlavie, objavené lymfocyty, ktoré niesli X          

a Y chromozóm. Ešte presvedčivejší dôkaz prišiel s rozvojom molekulárnych techník 

ako je PCR alebo FISH, ktoré umožnili lepšiu detekciu fetálnych DNA sekvencií 

(BIANCHY et al. 1990). 

Množstvo intaktných FB v materskom obehu sa pohybuje v rozmedzí jednej 

bunky na milión až na jednu bunku na desať miliónov materských buniek. Medzi FB 

patria trofoblasty, lymfocyty a červené krvinky s jadrom (CHOOLANI et al. 2012). 

Trofoblasty sú pre NPD veľmi zaujímavým materiálom na skúmanie. Práve 

trofoblasty boli prvým nájdeným typom buniek, ktoré sú uvolňované do krvného obehu 

matky (LAPAIRE et al. 2007). 

Hlavná metóda ich nabohatenia pre ďalšiu analýzu je založená na ich 

charakteristickej veľkosti oproti ostatným typom buniek (CHOOLANI et al. 2012). 

Táto metóda sa nazýva ISET (isolation by size of epithelial tumour/trophoblastic cells). 

Trofoblasty sú zachytené na špeciálnom filtry, ktorý prepustí všetko čo je menšie ako 8 

µm. Filtre so zachytenými bunkami sú následne farbené za cieľom odlíšenia hľadaných 

buniek. Tie sú za pomoci laseru mikrodisekované (Obr.2.4). Získaný genetický materiál 

je namnožený (whole genome amplification), genotypizovaný a použitý na diagnostiku 

(MOUAWIA et al. 2012). Nevýhodami pre použitie trofoblastov v NPD je nedostatok 

vysoko špecifických protilátok pre samotnú detekciu buniek (TJOA et al. 2007) a 1% 

výskytu placentárneho mozaicizmu (GRATI et al. 2006). Výhodou trofoblastou je, že 

sú prítomné v krvi matky počas celého tehotenstva a nepretvávajú v nej po pôrode 

(MOUAWIA et al. 2012). 
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Obr. 2.4: Protokol pre nabohatenie fetálnych buniek metódou ISET (isolation by size of epithelial 

tumour/trophoblastic cells) (MOUAWIA et al. 2012). 

 

Ďalším typom FB sú lymfocyty. Prvý fetomaternálny prenos lymfocytov bol 

popísaný v roku 1969 (CHOOLANI et al. 2012). Nabohatenie týchto buniek z krvi 

matky prebieha za pomoci protilátok proti paternálnemu HLA (human leucocyte 

antigen) (HERZENBERG et al. 1979). Samotná aplikácia tothoto typu buniek             

do klinickej praxi má viacero nevýhod. Hlavným problémom je pretrvávanie buniek        

v krvi matky po pôrode, čo obmedzuje ich použitie pre diagnostiku prebiehajúceho 

tehotenstva (LEPEZ et al. 2013). V rámci jednej štúdie bola v krvi matky dokázená 

prítomnosť veľmi zriedkavých CD34+ buniek, ktoré majú podobné vlastnosti ako 

kmeňové bunky, po 27 rokoch po pôrode (BIANCHI et al. 1996). Ďalšou nevýhodou je 

nutnosť testovanie HLA obidvoch rodičov. 

Fetálne červené krvinky s jadrom (FNRBC) je možné nájsť v krvi matky                  

v priebehu celého tehotenstva (CHOOLANI et al. 2012). Tento typ buniek je 

prevládajúcim typom v prvom trimestri tehotenstva. FNRBC sú ideálnym typom buniek 

pre diagnostiku z viacerých hľadísk. Majú obmedzenú životnosť v krvi matky, môžu 

byť morfologicky odlíšené od materských buniek a na svojom povrchu majú dostatok 

špecifických markerov pre nabohatenie (HUANG et al. 2011). Existuje viacero metód 

pre nabohatenie FNRBC z krvi matky, napríklad FACS (fluorescence-activated cell 
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sorting), MACS (magnetic-activated cell sorting), dielektroforéza a iné (BISCHOFF et 

al. 2002). 

	  

2.2.2	  MikroRNA	  
	  
MikroRNA (miRNA) patria do skupiny malých nekódujúcich RNA, ktoré 

regulujú génovú expresiu, primárne na posttranskripčnej úrovni. Ide o krátke (21-25 

nukleotidov), jednoreťazcové RNA. Od objavenia prvej miRNA, lin-4,                            

v Ceanorhabditis elegans v roku 1993 (LEE et al. 1993), bolo identifikované obrovské 

množstvo miRNA u rôznych druhov. Odhaduje sa, že regulujú expresiu 30% všetkých 

ľudských génov (BAEK et al. 2008), čím sa zúčastňujú takmer vo všetkých základných 

bunkových procesoch, vrátene diferenciácie buniek, proliferácie, migrácie, apoptózy a 

iných (ZHANG 2008). RNA molekuly, vrátane miRNA sú lokalizované nielen 

intracelulárne, ale môžu byť vylučované extracelulárne prostredníctvom exozómov, 

ktoré ich chránia pred degradáciou pôsobením RNáz v krvi (LUO et al. 2009). 

Biogenéza miRNA začína RNA polymerázou II, ktorá transkribuje dlhé 

primárne transkripty (pri-miRNA). Tie vytvárajú charakteristickú slučkovitú 

sekundárnu štruktúru (LEE et al. 2004). U obratlovcoch sú pri-miRNA ďalej 

spracovávané v jadre, konkrétne mikroprocesorovým komplexom, ktorý zahŕňa 

ribonukleázu III (RNáza III), Drosha, a dvojreťazcový RNA väzbový proteín, DGCR8. 

Vytvára sa tu pre-miRNA vlásenková štruktúra, dlhá takmer 70 nukleotidov (DENLI et 

al. 2004). Takto vytvorená pre-miRNA je transportovaná do cytoplazmy za pomoci 

exportinu 5. Tu je opäť štiepená ďalšou RNázou III, Dicer, do podoby miRNA duplexu 

(LUND et al. 2004). Nakoniec je duplex miRNA rozvinutý, pričom jeden reťazec (zrelá 

miRNA) je začlenený do RISC (RNA-induced sinlencing complex) komplexu, ktorého 

jadro je tvorené proteínom Argonaut. Osud druhého reťazca nie je známy, ale 

pravdepodobne je degradovaný (Obr.2.5) (TOMARI a ZAMORE 2005).  
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Obr. 2.5: Biogenézia miRNA (CHEN a WANG 2013). 

 

RISC komplex s naviazanou miRNA sa špecificky viaže do 3’neprekladanej 

oblasti cieľovej mRNA, čo bráni v translácii alebo spôsobí deadenyláciu či 

destabilizáciu danej mRNA (MOUILLET et al. 2011). Pôvodne bol za hlavný 

mechanizmus zníženia expresie daného proteinu považovaná inhibícia translácie, 

súčastné dáta naznačujú, že miRNA spôsobuje hlavne destabilizáciu cieľovej mRNA 

(GUO et al. 2010). Na rozdiel od rastlinných miRNA, ktoré vytváraju s mRNA 

dokonalé párovanie, živočíšne miRNA vykazujú iba čiastočnú komplementaritu             

s mRNA (MOUILLET et al. 2011). 

Napriek tomu, že existuje veľké množstvo miRNA, ktoré sú exprimované         

vo všetkých bunkách organizmu, niektoré vykazujú špecifický profil expresie, ktorý je 

zavislý na type bunky a orgánu (LANDGRAF et al. 2007). Väčšina miRNA, ktoré sú 

placentárne špecifické, sú spojené do jedného klastru na chromozóme 19 a na 

chromozóme 14 (GU et al. 2013). To odpovedá faktu, že počas vývoja placenty, je 

expresia génov pre tieto miRNA zvýšená. Napríklad bunky STB exprimujú miR-517B, 

ktorý patrí medzi placentárne špecifické miRNA. Počas tehotenstva sú tieto miRNA 

prítomné v materskej plazme a po pôrode sú rýchlo odbúrané (LUO et al. 2009). 

Ako už bolo spomenuté, miRNA zastávajú dôležitú úlohu pre správny vývoj 

placenty a zabezpečenie jej funkcií. Napríklad, mutácie Argonaut proteínu u myší, ktoré 

znemožnia tvorbu miRNA, spôsobili abnormálny vývoj placenty, ktorý vyústil až do 

úmrtia embrya (CHELOUFI et al. 2010). V rámci jednej štúdie sa preukázalo odlišná 
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koncentrácia miR-210 v preeklamptických placentách v porovnaní so zdravými 

placentami a tiež možnosť jej použitia ako markeru pre diagnostiku preeklapsie 

(ANTON et al. 2013). V súčastnosti existuje tiež diskusia o tom či by mohli byť 

niektoré miRNA dostatočne špecifické ako biomarkery pre diagnostiku trisomie 21. 

chromozómu (KOTLABOVA et al. 2013 a KAMHIEH – MILZ et al. 2014). 

 

2.3	  Voľne	  cirkulujúca	  fetálna	  DNA	  -‐	  cell-‐free	  fetal	  DNA	  
(cffDNA)	  

 

2.3.1	  Charakteristika	  cffDNA	  
 
V roku 1997, kedy bola cffDNA objavená, sa vedelo o existencii nádorovej 

DNA, ktorá sa nachádza v plazme a v séru chorých ľudí. Dokonca ju bolo možné 

analyzovať rôznymi molekulárnymi technikami. Obdobná situácia bola očakávaná aj u 

tehotných žien a práve na tejto hypotéze bol celý objav cffDNA založený. Za pomoci 

PCR boli vo vzorkách materskej plazmy detekované určité sekvencie chromozómu Y, 

ktoré sú špecifické pre mužský plod a to s úspešnosťou 80% (LO et al. 1997). 

O rok neskôr sa podarilo určiť podiel cffDNA v celkovom množstve DNA          

v plazme tehotnej ženy. Počet kópií molekúl fetálnej DNA sa podarilo stanoviť 

prostredníctvom modifikovanej metódy QF-PCR so sondami TaqMan. Výsledná  

koncentrácia bola približne 3,4% v rannej fáze tehotenstva a 6,2% v neskoršej fáze 

tehotenstva (LO et al. 1998). Avšak za použitia modernejších technológií, presnejšie 

digitálneho PCR, boli stanovené takmer dvojnásobné hodnoty cffDNA v plazme. Podľa 

novších štúdií je koncentrácia v prvom trimestri 9,7%, v druhom trimestri 9,0% a v 

treťom trimestry 20,4% (LUN et al. 2008a). 

Ďalšou vlastnosťou, ktorá bola u cffDNA tiež študovaná, bola dĺžka fragmentov. 

Za pomoci kvantitatívneho PCR bolo zistené, že molekuly cffDNA sú oveľa kratšie v 

porovnaní s molekulami DNA matky a asi 80% fragmentov cffDNA má menej ako 200 

bp (CHAN et al. 2004). CffDNA teda predstavuje nukleázamy naštiepené a s histónmi 

asociované sekvencie fetálnej DNA, u ktorých sa dĺžka pohybuje najmä v rozmedzí od 

133-166 bp (MERSY et al. 2013). 
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O zdroji cffDNA sa viedli dlhé diskusie, nakoniec sa však viacero štúdií zhodlo 

na tom, že DNA plodu v krvi matky má pôvod v placente a do krvného obehu matky je 

uvolňovaná prostredníctvom jej fragmentov (NG et al. 2003 a FLORY et al 2004). 

Avšak hlavným mechanizmom obohatenia plazmy tehotnej ženy o cffDNA je 

prevdepodobne apoptóza (CHAN et al. 2004), čo znamená, že väčšina cffDNA v 

materskej plazme pochádza z apoptických buniek (FAN et al. 2008).  

Detekcia voľnej DNA plodu v krvi matky je možná už v 4. gestačnom týždni 

(ILLANES et al. 2007). Pre diagnostiku a využitie cffDNA v klinickej praxi je dôležitá 

jej rýchla popôrodná degradácia a teda úplné vymiznutie z krvného obehu matky. To je 

možné už do dvoch hodín po pôrode v prípade normálneho tehotenstva (LO et al. 1999) 

 

2.3.2	  Metódy	  analýzy	  cffDNA	  
 
Hlavým problémom pre využitie cffDNA v diagnostike je jej nízka hladina         

v materskej plazme a neschopnosť dobrého rozlíšenia od DNA matky. Z toho dôvodu sa 

na skúmanie cffDNA a diagnostiku chromozomálnych aberácií z cffDNA najčastešie 

použivajú tri technológie, digitálne PCR, sekvenovanie novej generácie a real-time 

PCR, ktoré sú aj napriek tomu, schopné dosiahnuť vysokú špecifickosť. 

	  

2.3.2.1	  Digitálne	  PCR	  a	  cffDNA	  

 
Metóda digitálneho PCR (dPCR) bola vyvinúta v roku 1999 (VOGELSTEIN  a 

KINZLER 1999), kedy sa podarilo zmeniť exponenciálny, analógový signál PCR         

na lineárny a digitálny. Ide o modifikáciu klasického real-time PCR, ktorá má však 

oveľa lepšiu analyticku presnosť (LUN et al. 2008a). Hlavným cieľom bolo vytvoriť 

prístup, ktorý bude schopný detekovať malé množstvo mutantných buniek, medzi 

veľkým nadbytkom normálnych buniek. Princíp dPCR je založený na kvantifikácii 

množstva sledovanej DNA vo vzorke pomocou počítania amplifikácií jej jednotlivých 

molekúl (VOGELSTEIN a KINZLER 1999).  

Samotný princíp metódy predurčil použitie dPCR pre analýzu cffDNA. Viacero 

šúdií demoštrovalo použitie dPCR v NPD. V rámci jednej štúdie bolá táto metóda 

využitá pre diagnostiku monogénne autozomálneho ochorenia, v prípade tehotenstva 
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ženy, ktorá je v danom lokuse heterezygot. Za pomoci merania relatívneho pomeru 

mutovaných aliel, určovali či sú dávky mutantných a štandardných aliel konkrétneho 

génu v materskej plazme v rovnováhe alebo nie (LUN et al. 2008b).  

V inej štúdií využili metódu dPCR pre diagnostiku trizomie 21. Použili pritom 

prístup s názvom relatívna chromozómová dávka. Množstvo DNA molekúl v plazme 

matky porovnali s referenčným chromozómom, u ktorého sa predpokladala normálna 

dávka DNA molekúl. Preukázalo sa, že u trizómie 21 je relatívna chromozómová dávka 

zvýšená oproti referenčnej, získanej u normálnych tehotenstvách. Avšak pre aplikáciu 

dPCR do NPD musí byť táto metóda kvantitatívne viac presná aby mohla spoľahlivo 

stanoviť aj malé odchylky od referenčnej dávky (LO et al. 2007). 

	  

2.3.2.2	  Real	  time	  PCR	  

 
Real time polymerázová reťazová reakcia alebo kvantitatívna reťazová reakcia 

(qPCR) je metóda založená na princípe PCR, ktorá slúži k amplifikácii a súčastne        

ku kvantifikácii (absolútnej alebo relatívnej) cieľovej sekvencie DNA v reálnom čase. 

PCR je metóda, ktorá využíva termostabilnú Taq polymerázu,  

oligonukleotidové primery, deoxynukleosidtrifosfáty k amplifikácii cieľovej sekvencie 

DNA v opakujúcich sa cykloch. Základnými krokmi každého cyklu je denaturácia DNA 

(92-95°C), tvorba jednovláknovej DNA (ssDNA), renaturácia (annealing pri 45-70°C), 

kedy dochádza k hybridizácii ssDNA so špecifickými oligonukleotidmi a extenzia 

(72°C), kedy dochádza k syntéze cieľovej sekvencie DNA. V každom cykle sa 

zdvojnásobuje počet krátkych špecifických úsekov DNA, čo vedie k 

exponencionálnemu nárastu množstva cieľovej DNA sekvencie. PCR bola vynajdená na 

začiatku osemdesiatych rokov Kary B. Mullisem a jeho spolupracovníkmi, ktorým bola 

v roku 1993 za tento objav udelená Nobelová cena za chémiu (MULLIS et al. 1986).  

V tom istom roku prišiel aj objav metódy qPCR, ktorej najväčšou výhodou je 

schopnosť detegovať vzrastajúcu koncentráciu amplifikovanej DNA v rámci každého 

cyklu PCR reakcie. Na rozdiel od metódy PCR, kde je možné detegovať produkt 

reakcie až po jej ukončení (end-point detection) (HIGUCHI et al. 1993).  

Základnou myšlienkou objavu qPCR z roku 1993 bolo detegovať akumulujúcu 

sa dvojreťazcovú DNA (dsDNA) v každom cykle PCR, za pomoci vzrastajúcej 

fluorescencie, ktorá bola emitovaná po naviazani etídium bromidu na dsDNA. Platilo, 
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že fluorescencia emitovaná počas amplifikácii je priamoúmerná množstvu 

naamplifikovanej DNA (HIGUCHI et al. 1993). 

V súčastnosti sa na miesto etídium bromidu používajú interkalačné farbivá 

(napr. SYBR Green) alebo rôzne typy hybridizačných prób (napr. TaqMan sondy). 

Interkalačné farbivá emitujú fluorescenciu po naviazaní sa na dsDNA,                   

čo umožňuje ich využitie v qPCR. Opätovne platí, že vzrastajúce množstvo DNA 

produktu vedie k zvýšeniu intenzity fuorescencie. Ich nevýhodou je, že sa viažu            

na všetky dsDNA produkty v PCR, vrátene nešpecifických produktov (napr.primer 

dimérov). To môže viesť k nepresnej kvantifikácii cieľovej sekvencie DNA (ZIPPER et 

al. 2004).  

V prípade použitia interkalačného farbiva v qPCR, je možné overiť špecificitu 

reakcie analýzou teploty topenia produktu za pomoci získania disociačnej krivky. 

Princíp je založený na fakte, že každý produkt PCR reakcie ma charakteristickú teplotu 

topenia, ktorá je závisla na dĺžke produktu a jeho nukleotidového zloženia (RIRIE et al. 

1997).  

Výhodou použitia hybridizačnej próby pre kvantifikáciu cieľovej DNA 

sekvencie je, že próba detekuje iba DNA sekvenciu, ktorá je k nej komplementárna, čím 

zvyšuje špecificitu kvantifikácie aj v prítomnosti nešpecifického produktu. Toto 

usporiadanie umožňuje kvantifikáciu viacerých génov naraz v jednej reakcii použitím 

prób značených rozdielnymi fluorescenčnými značkami (LIM et al. 2014). 

Kvantifikácia DNA pomocou qPCR sa opiera o vynesenie nárastu flourescencie 

v závislosti na počte cyklov v logaritmickej škále. Prahová hodnota pre detekciu DNA 

na báze fluorescenie je nastevená mierne nad pozadie metódy. Počet cyklov, pri ktorom 

flourescencia prekročí prahovú hodnotu a je detegovateľná, sa nazýva prahový cyklus 

(treshold cycle, Ct). Ct je základným výsledkom qPCR. Platí, čím nižšie je Ct, tým 

vyššia bola vstupná koncentrácia DNA (BUSTIN et al. 2009). 

Real time PCR je považovaná za veľmi citlivú metódu aj v prípade nízkej 

koncetrácie cieľovej DNA, preto sa táto metóda uplatnila aj v kvantifikácii cffDNA 

(KYRIKOU et al. 2013 a LIM et al. 2014) 
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2.3.2.3	  Sekvenačné	  metódy	  novej	  generácie	  a	  cffDNA	  

 
Moderné metódy sekvenovania ľudského genómu nazývané tiež metódy novej 

generácie (NGS, next generation sequencing) boli objavene v druhej polovici 90. rokov 

20. storočia . Veľmi rýchlo po ich objavení, si našli uplatnenie v klinickej praxi a 

postupne sa dostali aj do PD. Hlavná výhoda týchto metód je založená na princípe 

masívneho paralelného sekvenovania (MPS, massive parellel sequencing), čo znamená, 

že sú schopné naraz sekvenovať veľké množstvo molekúl DNA. 

Analýza cffDNA z krvi matky pomocu NGS ma obrovský potenciál z hľadiska 

využitia tejto metódy ako diagnostického testu v NPD (LIM et al. 2013).                           

V súčastnosti sú komerčne dostupne testy pre detekciu aneuploidií chromozómov 21, 

13, 18, X,Y a najnovšie aj mikrodelečných a mikroduplikačných syndrómov (napr. 

DiGeorgov syndróm). Možnosť použitia NGS pre diagnostiku trizómií z krvi matky 

bola preukázaná už v roku 2008 (FAN et al. 2008) a tieto výsledky boli potvrdené         

aj v nedávnych štúdiách (PALOMAKI et al. 2012 a SPARKS et al. 2012).  

Existujú tri prístupy, ktorými je cffDNA analyzovaná, a ktoré boli použité           

v klinických štúdiách. Jedným z nich je sekvenovanie celého genómu (MPSS, 

massively parallel shotgun sequencing), druhým, alternatívnym, prístupom je 

sekvenovanie iba určitých, pre diagnostiku zaujímavých, úsekov vo väčšom merítku 

(CSS, chromosome-selective sequence analysis) a tretím prístupom je analýza 

jednonukleotidových polymorfizmov (SNP-based testing) (GRATACÓS                        

a  NICOLAIDES 2014). 

V MPSS a CSS je z krvi matky osekvenovaných mnoho miliónov fragmentov 

voľnej DNA a to aj fetálnej aj maternálnej. Vzhľadom k tomu, že v súčastnosti je známa 

celá sekvencia ľudského genómu, je možné určiť chromozomálny pôvod každého 

fragmentu a následne kvantifikovať množstvo fragmentov pochádzajúcich z daného 

chromozómu. V trizomickom tehotenstve je počet molekúl odvodených aj z extra 

chromozómu výšší v porovnaní z normálnym tehotenstvom. Aby bolo možné detekovať 

tento rozdiel, počet fragmentov pre kazdý chromozóm musí byť dostatočne vysoký a 

množstvo cffDNA v krvi matky musí byť minimálne 3-4% (FAN et al. 2008 a CHIU et 

al. 2008). 

V rámci metódy MPSS sú sekvenované fragmenty zo všetkých chromozómov za 

účelom detekovať všetky aneuploidie. Avšak, keďže chromozóm 21 predstavuje 
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približne len 1,5% ľudského genómu, aby bolo možné odlíšit trizomiu 21                     

od euploidného tehotenstva, je nutné osekvenovať veľké množstvo fragmentov DNA, 

aby vo výsledku bolo oskevonovaných dostatok úsekov práve z chromozómu 21 (FAN 

et al. 2008 a CHIU et al. 2008). 

U metódy CSS je sekvenčná analýza namierená proti špecifickým oblastiam na 

daných chromozómoch. V rámci analýzy sú vyhodnocované aj polymorfizmy          na 

iných chromozómoch, čo umožňuje odhadnúť fetálnu frakciu voľnej DNA. Výhodou 

tohto prístupu sú nižšie náklady, z dôvodu nižšieho množstva osekvenovaných 

fragmentov, v porovnaní s MPSS a získanie informácie o množstve cffDNA a 

aneuploidiách v jednom teste. Nevýhodou je vyššia miera neposkytnutia výsledku (2-

4%) ako u MPSS (<2%) (NORTON et al. 2012 a SPARKS et al. 2012) 

Princíp metódy SNP-based testing je založený na fakte, že plod nesie                 

vo svojom genóme iné SNP ako matka. V rámci testu je analyzovaná zmes voľnej DNA 

plodu a matky z plazmy ako aj DNA matky z bielych krviniek. Je osekvenováných 

takmer 20 000 SNP, ktoré sú lokalizovaných na chromozómoch 21, 18, 13 X a Y. 

Metóda detekuje či existuje početný rozdiel u matky a plodu medzi SNP, ktoré patria k 

danému chromozómu. Následne používa zložité matematické výpočty či je zistený 

rozdiel v súlade s monozómiou, dizómoiu alebo trizómiou. Pre úspešnosť testu je 

potrebných 3-4% cffDNA. Miera, že test bude neinformatívny je 3-5% (HALL et al. 

2014 a NICOLAIDES et al. 2013).  

 

2.3.3	  Využitie	  cffDNA	  v	  prenatálnej	  diagnostike	  
 
Vlastnosti cffDNA z nej urobili veľmi žiadúci nástroj NPD, ktorá ju v klinickej 

praxi používa na zistenie čo najväčšieho množstva informácií o plode. 

 

2.3.3.1	  Určenie	  pohlavia	  plodu	  

 
Jednou z aplikácií cffDNA v klinickej praxi je určenie pohlavia plodu. Ak sú   v 

krvi matky prítomné sekvencie Y chromozómu, plod je mužského pohlavia, keďže sa 

predpokladá, že matka nemá žiadne Y sekvencie. Samotný objav cffDNA bol založený 

na princípe detekovania sekvencií z Y chromozómu (LO et al. 1997 a SIMPSON 2013) 
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Niekoľko štúdií potvrdilo spoľahlivosť QF-PCR pre neinvazívu analýzu pohlavia plodu 

z cffDNA (DEVANEY et al. 2011 a SCHEFFER et al. 2010)  

NPD určenia pohlavia plodu bola vykonaná napríklad u žien s rizikom 

narodenia plodu s kongenitálnou adrenálnou hyperpláziou (CAH, congenital adrenal 

hyperplasia). CAH je skupina autozomálne recesívnych chorôb, ktoré sú 

charakteristické narušenou produkciou glukokortikoidov, mineralokortikoidov                

a nadprodukciou adrenálnych androgénov. Dôsledkom je rozvoj sekundárnych 

mužských pohlavných znakov u dievčat. Avšak vďaka skorému určeniu pohlavia je 

možné minimalizovať či úplne zablokovať následky ochorenia kortikosteroidnou 

liečbou matky (RIJNDERS et al. 2010). 

Určiť pohlavie plodu je dôležité aj v prípadoch, kedy existuje väčšie riziko, že 

plod bude trpieť chorobami viazanými na X chromozóm, ako sú hemofília či 

Duchennova a Beckerova muskulárna dystrofia. Obecným prístupom v tákýchto 

prípadoch je práve inavazívne vyšetrenie (CVS alebo AMC), ktoré zo sebou prináša 

riziko potratu. Avšak zavedením metódy určenia pohlavia plodu pomocou cffDNA, by 

sa urobilo toto vyšetrenie bezpečnejším pre plod aj matku (KHORRAM KHORSHID et 

al. 2013 a WU et al. 2014)      

 

2.3.3.2	  RHD	  genotypizácia	  

 
Jednou z najrozšírenejších aplikácií použitia cffDNA v klinickej praxi, ktorá je 

aj akceptovaným testom v mnohých európskych krajinách, je určenie Rh faktoru 

(SIMPSON 2013).  

Jedným z ľudských krvných systémov je Rh system. Na povrchu červených 

krviniek sa nachádzajú antigény Rh faktoru. Najdôležitejším z nich je antigen D 

kódovaný génom RHD. Genotyp DD, predstavuje Rh pozitívneho (Rh+) homozygota, 

genotyp Dd je Rh+ heterozygot a genotyp dd je Rh negatívny (Rh-) homozygot. 

Dôvodom, prečo je dôležité poznať Rh faktor plodu je možnosť inkompatibility 

(vzájomnej nezlúčiteľnosti) krvného systému matky a plodu. Stáva sa to v prípadoch, 

keď je žena Rh- a dieťa, ktoré čaká, je Rh+. Počas pôrodu, poranenia, potratu alebo 

počas invazívnych prenatálnych zákrokov sa imunitné bunky Rh- matky dostanú do 

kontaktu s antigémni D Rh+ plodu a dôjde k aloimunizácii matky. To znamená, že 

matka je imunizovaná červenými krvinkami plodu a dôjde u nej k tvorbe anti-D 
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protilátok. Tie sa následne môžu dostať do krvného obehu plodu, kde môžu vyvolať 

likvidáciu fetálnych erytrocytov (fetálna erytroblastóza). Jedná sa o hemolytické 

ochorenie novorodencov, ktoré môže mať rôzne závažné príznaky od novorodeneckaj 

žltačky, poškodenia mozgu vysokou hladinou bilirubínu až po vnútromaternicové 

odumretie (CONTRERAS 1998).   

Prvé dôkazy o tom, že genotypizáciu Rh faktoru plodu je možné stanoviť            

z materskej plazmy, prišli v roku 1998 (LO et al. 1998b). V rámci štúdie bol určovaný 

Rh faktor plodu u 57 Rh- tehotných žien. Analyzovaný bol exón 10 génu RHD                

a použitá bola metóda QF-PCR. Princíp určenia Rh faktoru je založený na fakte, že         

u Rh negatívnych žien je deletovaná časť RHD génu a teda neexistuje u nich žiadne 

pozadie, ktoré by bránilo detekcii iba fetálnej sekvencie RHD génu. Takmer všetky 

výsledky odpovedali kontrolám. Výnimkou boli dva falošne negatívne výsledky 

spôsobené skorou fázou tehotenstva a teda nízkou koncentráciou cffDNA (LO et al. 

1998b). 

Rh genotypizácia technikou QF-PCR je považovaná za presnú metódu a teda 

aplikovateľnú do klinickej praxi (CLAUSEN et al. 2014). Neinvazívne určenie Rh 

faktoru plodu bolo preto rýchlo zavedené do mnohých prenatálnych centier (FINNING 

et al. 2008).  

 

2.3.3.3	  Detekcia	  monogénne	  podmienených	  chorôb	  
 
Po objavení cffDNA vzrástol záujem o NPD monogénnych chorob. Prvé štúdie 

sa venovali paternálne zdedeným mutáciám, ktoré spôsobujú autozomálne dominantné 

choroby (polycystická choroba obličiek, Marfanov syndróm, achondroplázia). Princíp je 

založený na myšlienke, že ak je otec dieťaťa nositeľom mutácie, ktorá však nie je 

prítomná u matky a mutantná sekvencia je detekovateľná v cffDNA, táto sekvencia 

musí byť fetálneho pôvodu. To indikuje prenos mutantnej alely na dieťa (SAITO et al. 

2000 a SIMPSON 2013). 

V rámci NPD autozomálne recesívnych ochorení je cieľom zistiť, či plod zdedil 

alebo nezdedil štandardnú alelu od otca, čím by sa výlúčilo alebo potvrdilo ochorenie, 

ktoré vyžaduje zdedenie mutantnej alely od obidvoch rodičov. Tento prístup bol využitý 

napríklad pre NPD β-talasémie, cystickej fibrózy a CAH (CHIU et al. 2002 a 

SIMPSON 2013)  
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2.3.3.4	  Detekcia	  mikrodelécií	  

 
Mikrodelécie je možné určiť pomocou rôznych metód (FISH, aCGH, SNP čipy, 

MLPA, QF-PCR) za použitia invazívne získanej vzorky plodu. Niekoľko štúdií však 

dokázalo využitie cffDNA v analýze mikrodelécií. 

Jednou z nich bol prípad tehotnej ženy, ktorá už mala dcéru s paternálne 

zdedenou 4,2 Mbp dlhou deléciou. Sekvenovaním voľnej DNA technológiou Solexa 

bola nájdená rovnaká mikrodelécia (PETERS et al. 2011). 

V inej štúdii sa podarilo sekvenovaním cffDNA odhaliť 3 Mbp dlhú deléciu, 

ktorá spôsobuje DiGeorgeov syndróm u dvoch tehotných žien v 19. a 20. gestačnom 

týždni (JENSEN et al. 2012).  

V roku 2013 vyšla štúdia, ktorá sa zaoberala sekvenačnou analýzou cffDNA pre 

diagnostiku mikrodelécií, duplikácií, translokácií a trizómií chromozómov. Všetky 

študované abnormality boli správne určené. Dĺžka delécie, ktorá bola detegovaná mala 

iba 300 kbp (SRINIVASAN et al. 2013). 

	  

2.3.3.5	  Detekcia	  aneuploídií	  
 
Detekcia aneuploídií z cffDNA je oveľa náročnejšia v porovnaní s detekciou 

mutácie v jednom géne. Zatiaľ čo k určeniu pohlavia, Rh faktoru či otcovskej mutácie je 

potrebné nájsť kvalitatívne rozdiely, v prípade numerických aberácií je potrebné 

kvantitatívne odlíšiť patologické a normálne tehotenstvo (SIMPSON 2013).  

Najčastejšie ide o detekciu aneuploídií 13, 18, 21, X a Y chromozómov               

a monozómii X chromozómu. Hlavným princípom metód, ktoré sú pre tento účel 

používané, je, že patologické tehotenstvo bude mať vo voľnej DNA väčšie alebo menšie 

množsto fragmetov DNA, ktoré patria danému chromozómu (SIMPSON 2013). 

V súčastnosti existuje veľké množstvo metód, ktoré boli vyvinuté pre 

detekovanie aneuploídií z cffDNA a pre ich využitie v NPD (boli diskutované v časti 

metódy analýzy cffDNA).  
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2.4.	  Epigenetika	  v	  NPD	  
 
Epigenetika predstavuje súbor molekulárnych procesov, ktoré ovplyvňujú 

expresiu génov bez zmeny v sekvencii DNA. Jedným z najviac študovaných 

epigenetických procesov je metylácia DNA, preto nie je prekvapivé využitie práve 

DNA metylácie v NPD. 

	  

2.4.1	  Epigenetické	  markery	  plodu	  pre	  detekciu	  cffDNA	  	  
 
Po obajavení cffDNA v krvi matky sa začali rozvíjať rôzne prístupy                     

pre odlíšenie fetálnej frakcie od tej materskej. Jedným z najjednoduchších bolo použiť 

ako genetický marker špecifické lokusy Y chromozómu alebo paternálne zdedené 

polymorfné lokusy, ktoré v materskom genóme buď chýbajú alebo sú odlišné (TANG et 

al. 1999). Je však očividné, že tieto typy markerov sú spojené s určitými obmedzeniami 

ich použitia v praxi. Preto bolo potrebné nájsť marker, ktorý odlišuje voľnú DNA plodu 

od voľnej DNA matky  a napriek tomu je nezavislý na pohlaví či genotype plodu. 

Možnosť použitia DNA metylácie ako neinvazívneho markeru bola prvýkrát 

preukázaná v plazme pacientov s rakovinou (ESTELLER et al. 1999). Tieto objavy boli 

impulzom pre nájdenie špecifických epigenetických markerov, založených                       

na rozdielnych metylačných vzoroch medzi plodom a matkou (CHAN et al. 2006 a 

CHIM et al. 2005). Objavené markery sa dajú rozdelit na špecifické metylačné markery 

rodičovského pôvodu a placentárne špecifické metylačné markery.  

Marker rodičovského pôvodu je založený na genómovom imprintingu (LIM et 

al. 2013) Väčšina génov u ľudí je exprimovaná z obidvoch rodičovských 

chromozómov, avšak existuje malé množstvo génov, ktoré sú imprintované                       

a exprimované špecifickýcm spôsobom v závislosti na rodičovskom pôvode. Gény, 

ktorých sa genomový imprinting týka sú exprimované výlučne alebo prevažne                    

z jedného rodičovského chromozómu. Jedná sa najmä o gény, ktoré hrajú dôležitú úlohu 

v embryonálnom a extraembryonálnom raste a vývoji ako aj v rôznych procesoch           

po narodení (KALISH et al.. 2014).  

Marker rodičovského pôvodu je odvodený od imprintovanej oblasti, v ktorej je 

DNA metylačný vzor zdedený v závislosti na rodičovskom pôvode (SCHNEID et al.. 



	   37	  

1993). Napríklad ak tehotná žena zdedila metylovanú kópiu imprintovanej oblasti od 

svojho otca, táto oblasť bude u jej dieťaťa nemetylovaná. Stav metylácie tejto oblasti je 

možné medzi plodom a matkou rozoznať. V roku 2002  bola, v rámci jednej z prvých 

študií, skúmaná imprintovaná oblasť medzi IGF2 a H19 génmi, pre jej následné 

využitie v detekovaní cffDNA v materskej plazme (POON et al.. 2002). Avšak 

epigenetický marker tohoto typu je z hľadiska interpretácie pomerne zložitý pre jeho 

rutinné použitie. 

Placentárne špecifické metylačné markery sú založené na tom, že placenta má 

iný DNA metylačný vzor, ktorý je odlišný od toho v somatických tkanivách. To 

znamená, že cffDNA v materskej plazme, odvodená od placenty je odlišne metylovná 

od materskej voľnej DNA, ktorá je odvodená prevažne z jej krvotvorných buniek. 

Oblasť, ktorá je odlišne metylovaná v placente a krvných bunkách matky, môže byť 

považovaná za špecifický epigenetický marker determinujúcí fetálnu frakciu cfDNA 

(FUKE et al. 2004 a MACCANI et al. 2009). 

V roku 2005 bolo zistené, že oblasť promótoru (SERPINB5) pre proteín maspin  

je hypometylovaná v placente a hypermetylovaná v krvných bunkách matky. 

Hypometylovaná sekvencia bola detegovateľná v materskej plazme počas celého 

tehotenstva a po pôrode jej koncentrácia výrazne poklesla. Vďaka tomu bola táto oblasť 

ako prvá označená za univerzálny marker cffDNA (CHIM et al.. 2005). 

 

2.4.2	  Placentárne	  špecifické	  epigenetické	  markery	  pre	  detekciu	  
trizómie	  21	  

 
Jednoduchosť príncípu použitia epigenetických markerov na detekciu cffDNA      

v krvi matky bola dôvodom pre nájdenie ďalších rozdielne metylovaných oblastí               

v placente a krvných bunkách matky. V roku 2007 bol identifikovaný gén RASSF1A, 

ktorý je lokalizovaný na chromozóme 3 a kóduje tumor supresorový proteín. RASSF1A 

je v placente hypermetylovaný a v krvných bunkách matky hypometylovaný (LIM et al. 

2013). V tom istom roku boli študované tri kandidátne gény na 21. chromozóme, ktoré 

by mohli byť vhodným markerom pre NPD trizomie 21. Jedným z nich bol gén AIRE, 

ktorý kóduje transkripčný faktor, ktorý funguje ako autoimunitný regulátor. Tento gén 

podobne ako RASSFIA je hypermetylovaný v placente a hypometylovaný v krvných 

bunkách matky (OLD et al. 2007). 
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Diplomová práca je založená na publikácii (ZHANG et al. 2011), ktorá využíva 

pomer metylovaných sekvencií práve týchto dvoch génov (AIRE/RASSF1A) na detekciu 

trizómie 21 za pomoci cffDNA v plazme matky. V rámci tejto štúdie, ktorá bola 

zameraná na čínsku populáciu, bolo testovaných 266 tehotných žien, u ktorých nebola 

preukázaná žiadna patológia plodu.  

Cieľom citovanej práce bolo určiť pomer AIRE/RASSF1A na základe relatívnej 

koncentrácie cffDNA stanovenej pomocou qPCR. Výsledky mali normálne rozdelenie, 

priemer bol 1,07± 0,35 s interval spoľahlivosti 0,33-1,77 na hladine významnosti 

α=0,05. 

Následne bolo vyšetrených ďalších 102 tehotných žien, u ktorých bol určený 

pomer AIRE/RASSF1A. Na základe tejto metódy bolo správne diagnostikovaných 95         

z 98 euploidných tehotenstiev na hladine významnosti α=0,05. Zo 4 trizómií 21 boli 

správne identifikované 3.  

	  

2.4.2.1.	  Gén	  RASFF1A	  

 
RASSF1A (Ras association domain family 1 izoforma A) je nedávno objavený 

tumor supresorový proteín, ktorého inaktivácia na génovej úrovni je zahrnutá v procese 

karcinogenézie (VAN DER WEYDEN a ADAMS 2007). 

RASSF1A je členom rodiny šiestich príbuzných proteínov. Lokus pre ich gén je 

lokalizovaný na chromozóme 3 p21.3 a skladá sa z ôsmich exónov (~ 11kb). Z nich je 

generovaných 8 rôznych transkriptov (RASSF1A-H) za použitia 2 odlišných 

promotorov a alternatívneho zostrihu. Najhlavnejšie izoformy, ktoré sú prítomné            

vo všetkych tkanivách, sú RASSF1A a RASSF1C (DONNINGER et al. 2007). 

Názov získali tieto proteíny v roku 2000, keď sa podarilo naklonovať gén              

z lokusu, ktorý bol dlhé roky považovaný za miesto kódujúce niekoľko tumor 

supresorových proteínov (LERMAN a MINNA 2000). Je odvodený od Ras-asociačnej 

(RA) domény, ktorú má každá izoforma, a ktorá im umožňuje interagovať s Ras 

proteínom a inými malými GTPázami. Ďalšou spoločnou doménov je SARAH 

(Sav/RASSF/Hpo) doména, ktorá sprostredkováva proteín-proteínovú interakciu                

a následne indukuje zastavenie bunkového cyklu a apoptózu (VAN DER WEYDEN a 

ADAMS 2007). 
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Tumor supresorové gény sú často definované hypotézou dvoch zásahov, ktorá 

hovorí, že pre začiatok nádorového bujenia je potrebná inaktivácia obidvoch aliel tumor 

supresorového génu. Z počiatku sa v súvislosti s inaktiváciou RASSF1A génu 

predpokladalo, že strata jednej alely ma zá následok nádorové bujenie, čo potvrdilo 

niekoľko štúdií (BURBEE et al. 2001). Neskôr sa však zistilo, že alely RASSF1A môžu 

byť inaktivované kombináciou genetických a epigenetických mechanizmov, čím sa 

teória dvojitého zásahu potvrdila (LUSHER et al. 2002). 

Proteín RASSF1A zohráva úlohu vo viacerých biologických procesoch ako 

napríklad regulácia mikrotubulov, bunkového cyklu a apoptózy, udržanie genómovej 

stability, pohyblivosť buniek či signalizácia pomocou Ca2+. Samotné mechanizmy nie 

sú ešte známe, ale objavujú sa dôkazy, ktoré naznačujú, že RASSF1A plní úlohu 

akéhosi ,,lešenia” pri zostavovaní efektorových proteínových komplexov 

(DONNINGER et al. 2007). 

 

2.4.2.2.	  Gen	  AIRE	  
	  
AIRE (autoimunitný regulátor) gén kóduje transkripčný faktor, ktorý ma 57 kDa 

a skladá sa z 545 aminokyselín. Je lokalizovaný na chromozóme 21 v oblasti q22.3 

(PERNIOLA a MUSCO 2014).  

AIRE proteín obsahuje niekoľko domén a jeho štruktúra je charakteristická pre 

transkripčné faktory a na chromatín sa viažúce proteiny. Na N-konci je doména CARD 

(caspase-recruitment domain), SAND (SP100, AIRE1, NucP41/P75, DEAF1) doména a 

medzi nimi sa nachádza jadrový lokalizačný signál, ktorý sa skladá z aminokyselín 110-

114 a 131-133. Na C-konci proteínu sú dve PHD1 (plant homeodomain) a PHD2 

domény zinkového prstu. Ďalej sa v proteínovej štruktúre objavujú 4 rozptýlene 

LXXLL motívy (ZHANG et al. 2013). 

V súlade s týmito doménami je AIRE proteín lokalizovaný prevažne v jadre. Tu 

reguluje transkripciu rôznych génov prostredníctvom interakcie so špecifickými 

sekvenciami DNA, rozpoznaním konkrétnych epigenetických modikácií (nemetylovaný 

lyzín 4 na históne 3) alebo väzbou so špecifickými väzbovými proteínami, ktoré 

následne ovplyvňujú rozvolnenie a zprístupnenie chromatinu pre transkripciu (CREB 

väzbový proteín) (ZHANG et al. 2013). 
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AIRE je exprimovaný hlavne v bunkách drene týmusu tvz. medulárnych 

epiteliálnych bunkách týmusu, v ktorých  reguluje expresiu tkaňovo špecifických 

antigénov (TRA). Expresia TRA je rozhodujícim faktorom pre proces negatívnej 

selekcie maturujúcich T lymfocytov (tymocytov), počas ktorej sú autoreaktívne 

tymocyty s vysokou afinitou k TRA eliminované v týmuse ešte predtým ako sa dostanú 

na jej okraj (SKOGBERG et al. 2014 a PERNIOLA a MUSCO 2014). Medzi jeho 

ďalšie funkcie patrí kontrola prezentovania antigénov, produkcia chemokínov                    

a samotná maturácia tymocytov.  

Mutácie v AIRE géne sa spájajú s autoimunitným polyendokrinným syndrómom 

typu jedna (APS-1), tiež formálne nazývaným APECED (Autoimmune 

polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy). Výskyt ochorenia je vzácny, 

ale je pomerne vysoký v určitých geneticky izolovaných populáciách ako sú Fíni, 

obyvatelia Sardínie a Iránsky židia (BJORSES et al. 1996).  Ide o devastujúce primárne 

imunodeficientné ochorenie, ktoré sa obvykle prejavuje v priebehu detstva                          

a dospievania. Klinická diagnóza si zvyčajne vyžaduje prítomnosť minimálne dvoch 

prejavov z troch možných: mukokutánna kandidóza, hypotyreóza alebo Addisonova 

choroba (ZHANG et al. 2013). 

U pacientov s APS-1 sa prejavujú aj ďalšie autoimunitné ochorenia (AO) 

vrátane diabetes mellitus typu 1, vitiligo, alopécia, autoimunitná hepatitída a zhubná 

anémia. Rozsah týchto sekundárnych porúch je široký a variabilný. U súrodencoch, 

ktorí nesú rovnakú mutáciu sa môže vyvinúť rozdielne spektrum AO (HALONEN et al. 

2002). Doposiaľ bolo identifikovaných 70 rôznych mutácií AIRE génu u pacientov s 

APS-1 (WOLFF et al. 2007). Dve hlavné mutácie (R257X and L323SfsX51) sú 

zodpovedné za 95% mutantných aliel u pacientoch s týmto ochorením (SU et al. 2008). 

Hoci sú mutácie AIRE väčšinou autozomálne recesívne, nedávno boli identifikovené 

autozomálne dominantné mutácie s výrazným fenotypom AO (ZHANG et al. 2013). 
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2.4.3	  Metódy	  detekcie	  epigenetických	  markerov	  plodu	  
 
Postupy pre detekciu epigenetických markerov plodu sú variabilné v závislosti 

na tom či sú sekvencie odvodené z placenty hypometylované alebo hypermetylované v 

porovnaní s tými z krviniek matky.  

Prvým krokom, pre detekciu epigenetických znakov v materskej plazme, je 

odlíšiť hypometylované a hypermetylované sekvencie. Existuje viacero metód, ktoré 

môžu byť pre tento účel použité a to napríklad bisulfidová modifikácia DNA, 

nabohatenie metylovaných fragmentov pomocou protilátok (methylated DNA 

imunoprecipitation, MeDIP) alebo štiepenie restrikčnými endonukleázami. Ďalším 

krokom je kvantifikácia cffDNA a to za použitia metód založených na PCR, ako je 

kvantitatívna metylačne špecifická PCR (MSP) alebo qPCR.  

 

2.4.3.1	  Bisulfidová	  modifkácia	  DNA	  

 
Bisulfidová modifikácia DNA je metóda, pri ktorej je nemetylovaný cytozín 

deaminovaný za prítomnosti bisulfidu sodného a tým je modifikovaný na uracil, pričom 

metylovaný cytozín ostane nezmenený. Metóda bola prvýkrát predstavená v roku 1970 

(IZI et al. 2014). Takto modifikovaná DNA je rozdielne amplifikovaná metódami 

založenými na PCR a to v závislosti na metylácii v oblastiach kde sa viažu primery 

(HERMAN et al. 1996). Častým problémom metódy je neúplna modifikácia všetkych 

nemetylovaných cytozínov. V takom prípade sa tieto cytozíny javia ako falošne 

metylované. Avšak ešte väčšou nevýhodou metódy je, že DNA je degradovaná a to vo 

viac ako 90%, preto je táto technika v prípade detekcie cffDNA nepoužiteľná, 

vzhľadom k jej nízkej koncetrácii v plazme (GRUNAU et al. 2001). 

	  

2.4.3.2	  MeDIP	  

 
Metóda MeDIP umožňuje nabohatenie metylovanej frakcie DNA za pomoci 

monoklonálnych protilátok, ktoré špecificky vychytávajú DNA obsahujúcu iba 

metylcytozín. Prvýkrát bola opísaná v roku 2005 a jej prvé využitie bolo na 

celogenomovú metylačnú analýzu Arabidopsis thaliana (CHEUNG et al. 2012). Tento 
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prístup môže dosiahnuť až deväťdesiatnásobné nabohatenie metylovanej DNA. Keďže 

samotné prevedenie metódy nemá deštrukčný charakter pre nemetylovanú DNA, 

kvantifikácia môže byť vykonaná na obidvoch frakciách za pomoci MSP.  

 

2.4.3.3	  Využitie	  metylačně	  specifických	  restrikčních	  endonukleáz 
 
Restrikčné endonukleázy (RE) sú enzýmy, ktoré sú schopné štiepiť DNA tak, že 

rozpoznajú špecifickú sekvenciu DNA, restrikčné miesto. Tieto enzými boli objavené u 

baktérií a archeabaktérií. Sú u nich používané ako obranný mechanizmus proti vírusom, 

ktoré ich napádajú. Vo vnútri baktérie RE rozštiepia cudziu DNA, zatiaľ čo hostiteľská 

DNA je chránená metyltransferázami, ktoré metylujú DNA a tým blokujú štiepenie 

(KRUGER A BICKLE 1983). 

Metylačne senzitívne restrikčné endonukleázy, ako napríklad BstU I alebo        

Hpa II, môžu byť teda použité na rozlíšenie DNA sekvencií s rozdielnym metylačným 

vzorom. Aby bolo možné kvantifikovať cffDNA pomocou restrikčných endonukleáz, je 

potrebné aby bola fetálna frakcia hypermetylovaná a maternálna hypometylovaná. Po 

aplikovaní enzýmu na voľnú DNA, je maternálna časť DNA naštiepená na rozdiel od 

cffDNA, ktorá je voči enzýmu odolná. Následne je cffDNA kvantifikovaná pomocou 

qPCR alebo dPCR (McCLELLAND et al. 1994).  

V porovnaní s bisulfidovou modifikáciou DNA je metóda metylačne 

senzitívnych restrikčných enzýmov k DNA oveľa viac šetrná. Slabým miestom tejto 

metódy je efektivita štiepenia, ktoré závisí na dobe štiepenia a na množstve použitého 

enzýmu, ktorá môže ovplyvniť kvantifikáciu cffDNA (TONG et al. 2010). 
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3.	  Ciele	  diplomovej	  práce	  
	  

Prvým cieľom diplomovej práce je zavedenie metódy a optimalizácia 

podmienok reakcie pre detekciu trizómie 21, ktorá je založená na príncipe 

epigenetických markerov, konkrétne na pomere metylačne špecifických sekvenencií 

génov AIRE a RASSF1A v cffDNA.  

Druhým cieľom je, na základe intervalu spoľahlivosti na hladine významnosti 

α=0,05, ktorý bude stanovený z výsledkov 25 euploidných tehotenstiev, definovať 

súbor hodnôt pre pomer AIRE/RASSF1A, za pomoci, ktorého bude možné odlíšiť 

fyziologické tehotenstvo od tehotenstva, kde plod trpí trizómiou 21. chromozómu. 

Cieľom je preukázať platnosť alternatívnej  hypotézy, že medzi súborom hodnôt 

získaným od euploidných tehotenstiev a súborom hodnôt získaným od trizómických 

tehotenstiev 21. chromozómu existuje štatisticky významný rozdiel na hladine 

významnosti α=0,05 a to na základe testovania nulovej hypotézy pomocou              

Mann – Whitneyovho testu. 

Tretím cieľom je porovnať výsledky diplomovej práce, ktorá sa zameriava na 

českú populáciu tehotných žien z výsledkami publikácie (ZHANG et al. 2011), na 

ktorej je diplomová práca založená, a ktorá je zameraná na čínsku populáciu tehotných 

žien. 
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4.	  Materiál	  a	  metódy	  
	  

4.1.	  Materiál	  
	  

V rámci diplomovej práce bolo testovaných 29 tehotných žien, u ktorých bolo 

indikované zvýšené riziko trizomie 21. Všetky pacientky podstúpili invazívne 

prenatálne vyšetrenie (AMC alebo CVS) a odber krvi (Tab. 4.1). Odber bol vykonaný 

na Gynekologicko-porodníckej klinike Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. Lekárskej 

fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Na základe pacientkou podpísaného infomovaného 

súhlasu bola vzorka krvi použitá na vypracovanie diplomovj práce.  

Vzorky krvi boli odoberané do 6ml skúmaviek s EDTA, v množstve 11-15 ml 

plnej krvi od každej pacientky. Tesne po odbere bola krv v každej skúmavke           10-

15- krát premiešaná, aby sa zabezpečilo spojenie krvi s EDTA a zamedzilo sa tak 

zrážaniu krvi. Následne boli vzorky prenesené v prepravnom chladiacom boxe pre 

biologické materiály na Ústav biológie a lekárskej genetiky 1. LF UK a VFN v Prahe, 

kde boli ďalej spracovávané. 

 V rámci optimalizácie metódy boli vo väčšine experimentov použité zmiešané 

vzorky so zbytkov materskej plazmy, ktoré boli odobrané aj zpracované rovnakým 

spôsobom ako vzorky použité v druhej časti diplomovej práce. Pri optimalizácii metódy 

bola použitá aj jedna vzorka ústenho steru, ktorá bola odobraná dobrovoľníkovi v 

laboratóriu Ústavu biológie a lekárskej genetiky 1. LF UK a VFN v Prahe, za pomoci 

štetočky 4N6FLOQSwabsTM: Genetics (COPAN, Kanada). Vzorka bola po odobratí 

hneď spracovaná. Pri testovaní kalibračnej krivky bola použitá štandardná genomická 

DNA, TaqMan® Control Genomic DNA (Applied Biosystem, USA). 
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Tab. 4.1: Informácie o pacientkách 

 Euploidné tehotenstvo Tehotenstvo s trizomiou 21 

Počet 25 4 

Gestačný týždeň 

(aritmetický priemer)  
17,04 12,25 

SD 3,73 0,91 

Medián  16,71 12,29 

Rozsah 12,29 – 29,57 11,14 – 13,29 

Vek matky 

(aritmetický priemer) 
35,12 40,25 

SD 5,46 0,96 

Medián 36 40,5 

Rozsah 22 – 44 39 – 41 

 

 

4.2	  Metódy	  

	  
4.2.1	  Stočenie	  plazmy	  

 
Po príchode vzoriek do laboratória z nich bola centrifugáciou oddelená krvná 

plazma pomocou nasledovného postupu. Plná krv z 6ml skúmaviek od jednej pacienty 

bola preliata do 15ml falcon kónickej skúmavky (falkona), ktorá bola vložená do 

vopred na 10°C vychladenej centrifúgy Jouan BR4i (Thermo scientific, Spojené štáty 

americké) a centrifugovaná 10 minút pri 2600 ot/min. Po stočení bola plazma, ktorá 

tvorila vrchnú časť obsahu vo falkone, odobraná pomocou pasteurovej pipety do novej 

15ml falkony. Po premiešaní plazmy vo falkone, bol obsah rozpipetovný do 2ml 

mikroskúmaviek a opätovne 10 minút centrifugovaný pomocou centrifúgy MiniSpin 

plus (Eppendorf, Nemecko) pri 14 000 ot/min. Supernatant bol pomocou automatickej 

pipety prepipetovaný do 2ml mikroskúmaviek typu DNA LoBind (Eppendorf, 

Nemecko), ktoré sú vyrobené zo špeciálneho polypropylénu a zamedzujú upínaniu 

DNA na povrch skúmavky čím sa minimalizujú straty. Skúmavky od každej pacienty 
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boli následne označené (meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum odberu)                     

a uschované v mraziacom boxe pri teplote -20°C až kým neboli spracované. 

 

4.2.2	  Súhrn	  testovaných	  parametrov	  v	  optimalizácii	  
 
V rámci zavedenia metódy boli vo všetkých nasledujúcich častiach experimentu, 

konkrétne v izolácia cfDNA, v štiepiacej reakcii, v kvantifikácii cfDNA a cffDNA, 

optimalizované podmienky prostredníctvom testovania viacerých parametrov (Tab. 

4.2).  

 
Tab. 4.2: Súhrn všetkých krokov optimalizácie metódy. 

                                   Testované parametry 

Izolácia cfDNA 

Vstupný objem plazmy 

1ml 2ml 5ml 

Elučný objem 

25 µl 30 µl 45 µl 

Štiepenie cfDNA 

Doba štiepenia 

2 hodiny cez noc 

Rozdelenie experimentu do dvoch dní 

Pokus prebehol za jeden deň 

(bez zmrazenia po štiepení) 

Pokus prebehol v dvoch dňoch 

(zmrazené po štiepení) 

qPCR 

Teplotný profil 

Protokol 1 Protokol 2 

Typ Master Mixu 

Master Mix od Life Techologies Master Mix od QIAGEN 
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4.2.3	  Izolácia	  DNA	  
 

4.2.3.1	  Izolácia	  voľnej	  DNA	  z	  plazmy	  
 
Z plazmy bola izolovaná voľná DNA. Na izoláciu bol použitý QIAamp 

Circulating Nucleic Acid kit (QIAGEN, Nemecko), ktorý je v laboratóriu rutine 

použivaný na izoláciu cfDNA. Celý proces je rozdelený do 4 krokov, lýza, väzba na 

kolónku, premývanie a elúcia. Samotný postup izolácie bol nasledovný. 

Do 50ml falkony je za pomoci atomatickej pipety napipetovaných 500 µl 

Proteinázy K, ktorá je skladovaná pri 2-8°C. K Proteináze K je ďalej pridaných 5 ml 

plazmy, ktorá bola vopred rozmiešaná za pomoci Vortex Mixer (Velp Scientifica, 

Taliansko). Ďalšou pridanou zložkou sú 4 ml ACL pufru z kitu QIAGEN, ktorý 

obsahuje 1.0 µg RNA nosiča. Ten podporuje väzbu voľnej DNA ku kolónke, cez ktorú 

je vzorka filtrovaná. Zmes ja následne vortexovaná 30 sekúnd na Vortex Mixer, aby sa 

zabezpečila čo najlepšia lýza proteínov, lipidov a uvolnenie nukleových kyselín, ktoré 

sú na ne viazané. Takto homogenizovaný roztok je inkubovaný 30 minút pri teplote 

60°C v Hybridisation oven/shaker SI 20H (Stuart Scientific, Anglicko). 

Po inkubácii je k roztoku pridaných 9 ml pufru ACB z kitu QIAGEN a následne 

je premiešaný 30 sekúnd na Vortex Mixer. Počas 5 minút inkubácie roztoku na ľade je 

pripravená vákuová pumpa na presávanie (Obr. 4.1). Celý roztok je preliaty do 

nadstavca a pod tlakom 800 až 900 mbar je prefiltrovaný cez kolónkou zo silikagélu, na 

ktorej sú zachytené voľné nukleové kyselin. Samotné presávanie trvá 10-15 minút. 

Po filtrácii je kolónka premývana postupne 600 µl pufru ACW1, 750 µl pufru 

ACW2 z kitu QIAGEN a nakoniec 750 µl 95% etanolu. Aby bola kolónka zbavená aj 

zvyškov z premývacích pufrov a etanolu je v prvom kroku centrifugovaná na centrifuge 

MiniSpin (Eppendorf, Nemecko) 3 minúty pri 14 000 ot/min, za pomoci 2ml mikro-

skúmavky bez viečka, ktoré je sučasťou kitu. V druhom kroku je kolónka prenesená do 

novej 2ml mikroskúmavky a je sušená 10 minút pri 56°C na Dry Bath Incubator (Major 

Science, Taiwan). 

Vysušená kolónka je ďalej prenesená do vopred označenej 1,5ml 

mikroskúmavky, ktorá je tiež súčasťou kitu a ktorá slúži pre elúciu nukleových kyselín. 

Pre uvolnenie cfDNA z kolónky je použitý elučný pufer AVE z kitu. Na stred kolónky 

je, za pomoci automatickej pipety, napipetovaných 30 µl elučného pufru, tak aby ním 
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bola pokrytá celá plocha . Po trojminútovej inkubácii pri laboratórnej teplote, je kolónka 

centrifugovaná, za použitia tej istej centrifugy, 1 minútu pri 14 000 ot/min. 

 

Obr. 4.1: (A) QIAvac 24 plus vákuové potrubie, QIAvac spojujúci systém a vákuová pumpa. (B) 

Aparatúra pre filtrovanie 2 vzoriek : 1- QIAvac 24 plus vákuové potrubie, 2- jeden z 24 otvorov uzavretý 

zátkou, 3- Vac kohútik, 4- Vac konektor, 5- QIAamp mini kolónka, 6- nadstavec (QIAamp Circulating 

Nucleic Acid Handbook, 2011) 

	  

3.2.3.2	  Optimalizácia	  

 
Ako vstupný materiál bolo v rámci publikácie (ZHANG et al. 2011) 

používaných  5 ml plazmy, čo je pomerne veľké množstvo pre tieto vzorky, ktoré sú 

pokladané za vzácne. Z tohoto dôvodu patrilo medzi hlavné optimalizačné kroky najmä 

zníženie vstupného objemu plazmy a to kontrétne na 1 ml alebo 2 ml.  

Tento optimalizačný krok bol spojený s ďalším, ktorý riešil jeden z hlavných 

problémov testovania cffDNA a to jej nízku koncentrácia v plazme matky (LUN et al. 

2008a), ktorá sa pohybuje sa okolo 10% v závislosti na pacientke a gestačnom týždni. 

Išlo o zníženie elučného objemu a o zakoncentrovanie vzorky. Na základe protokolu sa 

elučný objem môže pohybovať v rozmedzí od 20 – 150 µl, preto bol pre testovanie 

vybraný objem 25 µl, ktorý je najnižším možným elučným objemom potrebným pre 

ďalšie kroky experimentu. 

Na základe výsledkov z predchádzajúceho pokusu bol navrhnutý ďalší 

experiment, v ktorom bol vstupný objem opäť 1 ml a 2 ml a elučný objem 25 µl a 45 µl 

pre obidva testované objemy. 
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V rámci optimalizácie vstupného objemu plazmy bola cffDNA izolovaná aj z 5 

ml plazmy, ako bolo uvedené v článku (ZHANG et al. 2011), ktorý je predlohou pre 

diplomovú prácu. Elučný objem bol 45 µl. Tento experiment slúžil najmä na porovnanie 

výsledkov izolacie z 1 a 2 ml plazmy.  

 

4.2.3.3	  Izolácia	  DNA	  zo	  steru	  
 

V rámci optimalizácie teplotného profilu qPCR pre kvantifikáciu cfDNA a 

cffDNA bola ako vzorka použitá DNA vyizolovaná z ústneho steru.  Pre izoláciu bol 

použitý QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN, Nemecko). Postup je nasledovný. 

Do vopred pripravenej 2ml mikorskúmavky odlomíme koniec štetočky so 

sterom. Za pomoci automatickej pipety je pridaných 550 µl PBS, 37 µl Proteinkinázy K 

a 550 µl AL pufru z kitu. Zmes je dôkladne vortexovaná na Vortex Mixer (Velp 

Scientifica, Taliansko) a následne 15 minút inkubovaná pri teplote 56°C. 

Po inkubácii je mikroskúmavka krátko stočená na centrifúge MiniSpin plus 

(Eppendorf, Nemecko) pri 14000 ot/min. Ku zmesi je ďalej pridaných 550 µl 96% 

etanolu. Zmes je opätovne dôkladne vortexovaná a následne krátko stočená. 

Na vopred pripravenú QIAamp mini kolónku z kitu, ktorá je vložená do 2ml 

skúmavky, je za pomoci automatickej pipety napipetovaných 600 µl lyzátu a kolónka je 

stočená na centrifúge MiniSpin plus (Eppendorf, Nemecko) po dobu 30 sekúnd a pri 

rýchlosti 8000 ot/min. Po stočení je kolónka preložená do novej 2ml skúmavky z kitu. 

Filtrát so skúmavkou je vyhodený. Na kolónku je napipetovaných ďalších 600 µl lyzátu 

a celý proces sa opakuje až kým nie je zcentrifugovaný celý lyzát. 

Ďalším krokom izolácie DNA je premývanie kolónky. Ako prvý je požitý AW1 

pufer z kitu o objeme 600 µl. Kolónka je stočená pri rýchlosti 8000 ot/min na 60 

sekúnd. Po stočení je preložená do novej 2ml mikroskúmavky. Ďalej je použitých 600 

µl AW2 pufru z kitu a kolónka je stočená pri rýchlosti 14 000 ot/min na 90 sekúnd. 

Opätovne je kolónka preložená do novej 2ml mikroskúmavky a je stočená pri rýchlosti 

14 000 ot/min na 90 sekúnd. Po poslednom točení je kolónka preložená do označenej 

skúmavky, v ktorej bude DNA skladovaná. 

Posledným krokom izolácie je elúcia DNA pomocou elučného AE pufru z kitu o 

objeme 200 µl. Kolónka je následne 1 minútu inkubovaná pri pokojovej teplote a potom 

je stočená na centrifuge pri rýchlosti 8 000 ot/min na 90 sekúnd. Po stočení je kolónka 
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vyhodená a DNA je skladovaná v mraziaku pri teplote – 20°C, kým nie je ďalej 

spracovaná. 

 

3.2.4	  Štiepenie	  metylačne	  špecifickými	  restrikčnými	  enzýmami	  
 
Ďalším krokom experimentu je štiepiaca reakcia, v ktorej sú používané 

metylačne senzitívne restrikčné endonukleázy, BstUI a HpaII (New England Biolabs, 

Spojené štáty americké).  

Restrikčná endonukleáza BstUI je produktom Bacillus stearothermophilus. 

Najvyššia aktivita je dosiahnutá pri teplote 60°C. BstUI nie je možné inaktivovať 

teplom, je možné iba znížiť jej aktivitu nižšou teplotou (napríklad pri 37°C má aktivitu 

20%). V diplomovej práci je používaná na štiepenie sekvencie génu RASSF1A (Obr. 

4.2). 

 

                             A 

 

 

B 
5’… AGCTGGCACCCGCTGGGC GCG CTG GGA AGG GCC GCA CCC GGC TGG AGC GTG CCA ACG CGC 

TGC GCA TCG CGC GGG GCA CGT GTGGGGTTGCACGCG... 3’ 

Obr. 4.2: (A) Sekvencia DNA, ktorá je štiepená restrikčnou endonukleázou BstUI. (B) Produkt qPCR pre 

gén RASSF1A, žltá farba predstavuje primery, zelená farba predstavuje restrikčné miesto pre BstUI.  

 
Restrikčná endonukleáza HpaII je produktom kmeňa Escherichia coli, ktorý v 

sebe nesie gén HpaII od Haemophilus parainfluenzae. Najvyššia aktivita je dosiahnutá 

pri teplote 37°C. Je inaktivovaná pôsobením 80°C po dobu 20 minút. V diplomovej 

práci je používaná na štepenie sekvencie génu AIRE (Obr. 4.3).  

 

 

 

                       



	   51	  

                                                     A 

 

 

B 
5’...TTCTGTGCAACTTTCGCTTGC AGT TAT TTA AAT ATT TTT GCT GTA AAT ACA GAA CTG CAG 

GGG AGA GGG CAG GAA ACC CAG CGA GCA GCA GCC CGG CCT GGC TGG GGA CAG GAT GTG TCT 

GTT GGA GCG GGG ACC GGC AAG GCA GGC ATG CAG GCA GGG GGC TTC CCT CTC GGG GTC TTC 

GGA AGG CGC CGTCTCTCACTCCCTGCACT ... 3’ 

Obr. 4.3: (A) Sekvencia DNA, ktorá je štiepená restrikčnou endonukleázou HpaII. (B) Produkt qPCR pre 

gén AIRE, žltá farba predstavuje primery, modrá farba predstavuje restrikčné miesto pre HpaII.  

 
Samotný postup štiepenia je nasledovný. Hneď po izolácii je vzorka voľnej 

DNA použitá v restrikčnej reakcii, ktorej cieľom je naštiepiť hypometylovanú 

maternálnu frakciu voľnej DNA, aby mohla byť následne detekovateľná iba fetálna 

frakcia. 

Každá vzorka je štiepená aj enzýmom HpaII aj enzýmom BstUI v dvoch 

nezávislých reakciách. Každá reakcia má celkový objem 50 µl a obsahuje 5 µl 

CutSMART pufru, ktorý je v balení s enzýmom, 5 µl (~50 U) restrikčnej endonukleázy, 

5 µl vyizolovanej DNA a 35 µl destilovanej vody. Pre obidva gény je robené 

tvz.“mock” štiepenie, ktoré je pripravné podľa rovnakého postupu, s výnimkou pridania 

restrikčnéj endonukleázy (na miesto nej sa do reakcie pridáva 40 µl destilovanej vody). 

Restrikčná zmes s enzýmom BstUI spolu s MOCK štiepením je inkubovaná dve 

hodiny pri 60°C v MyCyclerTM Thermal Cycler (Bio-Rad, Spojené štáty americké). 

Restrikčná zmes s enzýmom HpaII spolu s mock štiepením je inkubovaná dve hodiny 

pri 37°C v prístroji toho istého typu ako u BstUI. 
 

3.2.4.1	  Optimalizácia	  

 
V publikácii, z ktorej diplomová práca vychádza (ZHANG et al. 2011) bola 

uvedená doba štiepenia 16 hodín. V inštrukciách, ktoré boli priložené k restrikčným 

endonukleázam bola uvedená doba štiepenia 15 minút. Z tohoto dôvodu bolo hlavným 

cieľom optimalizácie nájsť čas dostatočne dlhý na to, aby bolo štiepenie úplné a aby čas 
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restrikcie vyhovoval aj podmienkam laboratória, v prípade, že by bola metóda zavedená 

do praxe.  

Pre optimalizáciu doby šiepenia boli vybrané dva časy, 2 hodiny a štiepenie cez 

noc (čo odpovedalo 16 hodinám). Pre vybratie nejvhodnejšej doby štiepenia bolo 

použitých viacero experimentov, konkrétne izolácia cffDNA z 5 ml, kde bol použitý 

elučný objem 45 µl, izolácia z 1 ml a 2 ml plazmy, kde bol použitý elučný objem  25 µl. 

V rámci zavedenia metódy bola tiež otestovaná možnosť rozdelenia celého 

experimentu do dvoch dní, a to tak, že hňeď po ukončení restrikcie bola voľná DNA na 

noc zmrazená a ďalšie kroky boli vykonané na druhý deň. Pre tento experiment boli 

použité dve izolácie cffDNA z 5 ml, elučný objem bol 30 µl a doba štiepenia 2 hodiny . 

	  

3.2.5	  Kvantifikácia	  DNA	  sekvencií	  pomocou	  real	  time	  PCR	  
 
Následne po štiepení je stanovená relatívna koncentrácia cffDNA pre gén 

RASSF1A a AIRE pomocou qPCR na prístroji 7900 HT Fast Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, Singapúr). 

Celkový objem reakčnej zmesi je 25 µl. Reakčná zmes obsahuje 12,5 µl 

QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix (QIAGEN, Nemecko), 300 nmol/l (0,375 µl) 

priameho a spätného primeru (Tab. 4.3), osobitne pre gény RASSF1A a AIRE (Generi 

Biotech, Česká republika), 2,5 µl naštiepenej DNA alebo DNA z mock štiepenia a 9,25 

µl destilovanej vody. Stanovenie relatívnej koncentrácie pre oba gény a ich mock 

štiepenia sú robené v triplikáte (3x AIRE, 3x AIRE mock, 3x RASSF1A, 3x RASSF1A 

mock). V rámci káždého merania je stanovovaná negatívna kontrola pre obidva gény, 

ktorá obsahuje všetky zložky okrem DNA. 

 
Tab. 4.3: Sekvencie primerov pre gén AIRE a RASSF1A (Zhang et al. 2011) 

Lokalizácia Gén Sekvencia primerov: priamy primer (F), spätný primer (R)  

Chromozóm 21 AIRE 
F: 5’- TTCTGTGCAACTTTCGCTTG-3’ 

R: 5’- CGTCTCTCACTCCCTGCACT-3’ 

 

Chromozóm 3 

 

RASSF1A 

 

F: 5’- AGCTGGCACCCGCTGG-3’ 

   R: 5’- GTGTGGGGTTGCACGCG-3’ 
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Teplotný profil qPCR začína 2 minútovou iniciačnou denaturáciou pri 50°C, po 

ktorej nasleduje 10 minútová denaturácia pri 95°C. Ďalej pokračuje qPCR 50 cyklami, 

kedy sa strieda teplota 95°C na 30 sekúnd a teplota pre nasadnutie primerov (annealing) 

pre obidva gény 60°C na 1 minútu. Keďže je v rámci experimentu používaný SYBR 

Green, posledným krokom je disociácia, ktorej výsledkom je disociačná krivka. 

Teplotný profil disociácie je 95° na 15 sekúnd, 60° na 15 sekúnd a 95°C na 15 sekúnd. 

Tento krok umožňuje sledovať či v reakcii nevznikajú nešpecifické produkty, ktoré by 

mohli skresľovať výsledok. Disociačná krivka bola zobrazená vo forme druhej 

derivácie.  

 

3.2.5.1	  Kalibračná	  krivka	  
 
Pre overenie linearity a efektivity reakcie bola u obidvoch génoch urobená 

kalibračná krivka. Pre experiment bola použitá štandardná genomická DNA. Zásobný 

roztok mal koncentráciu 10 ng/µl. Kalibračná krivka pozostávala z namerania šiestich 

koncentrácií, šiestich bodov. Tie boli pripravené nasledovne. Zo zásobného roztoku 

bolo pomocou automatickej pipety odobraných 20 µl DNA, ktoré boli riedené 1:1, teda 

v 20 µl vody. Z tohoto roztoku o koncentrácii 5 ng/µl bola dvojkovým riedením 

pripravená riediaca rada ďalších piatich koncentrácií (prenášaných bolo 20 µl DNA do 

20 µl vody). Koncentrácie pre jednotlivé body na kalibračnej krivke boli nasledovné:  5 

ng/µl, 2,5 ng/µl, 1,25 ng/µl, 0,625 ng/µl, 0,313 ng/µl a 0,156 ng/µl . Rozsah 

koncentrácií pre kalibračnú krivku bol vybraný tak, aby pokryl hodnoty cfDNA a 

cffDNA, ktorá sa v testovaných vzorkách očakáva. 

Samotná qPCR reakcia, čo sa týka zloženia reakčnej zmesi, použitých primerov 

a teplotného profilu, bola taká istá ako pri všetkých testovaných vzorkách. Ako kontroly 

reakcie súžili opäť disociačná krivka a negatína kontrola pre obidva gény. 
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3.2.5.2	  Optimalizácia	  

 
Hlavným cieľom optimalizácie pri kvantifikácii cffDNA bol teplotný profil 

qPCR. V článku, podľa ktorého bola diplomová práca vypracovávaná boli uvedené dva 

rozdielne reakčné profily (Tab. 4.4). Z toho dôvodu boli, pred zavedením metódy, 

obidva otestované. Hlavné rozdiely boli v denaturačnom kroku a v amplifikačnom 

kroku (kroky 3 až 5 boli opakované 50x). Pre optimalizáciu teplotného profilu bola 

použitá DNA vyizolovaná z ústneho steru, ktorá nebola predtým štiepená.  

 
Tab. 4.4: Teplotné profily pre protokol 1 a protokol 2 

Kroky teplotného profilu 
Protokol 1 Protokol 2 

Teplota Čas Teplota Čas 

1.Iniciačná denaturáci 95°C 2 min 95°C 2 min 

2. Denaturácia 95°C 10 min 95°C 15 min 

3. Denaturácia 95°C 30 s 95°C 30 s 

4. Nasadnutie primerov 60°C 1 min 60°C 30 s 

5. Extenzia - - 72°C 45 s 

6. Terminačná elongácia - - 72°C 10 min 

7. Disociácia 95°C 15 s 95°C 15 s 

60°C 15 s 60°C 15 s 

95°C 15 s 95°C 15 s 

 

V rámci laboratória je zaužívané používať Power up SYBR Green Master Mix 

od spoločnosti Life Technologies. Z tohoto dôvodu bola snaha optimalizovať metódu, 

tak, aby bolo možné používať práve tento typ Master mixu. Bolo urobených niekoľko 

experimentov. 

V prvom experimente bola ako vzorka použitá voľná DNA izolovaná z 1 ml 

plazmy, elučný objem bol 45 µl a doba štiepenia 2 hodiny.  

Na základe výsledkov, ktoré poukazovali na tvorbu nešpecifického produktu bol 

navrhnutý ďalší experiment, konkrétne teplotný gradient. Rozmedzie teplôt bolo od 

57°C po 64°C. Pokus bol aplikovaný na niekoľko koncentrácií voľnej DNA. Ako 

vzorka bola použitá cfDNA vyizolovaná z 1 ml plazmy do 45 µl elučného objemu, 
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ktorá bola použitá v štyroch koncentráciách, neriedená a riedená 2x, 5x a 10x. Piata 

koncentrácia bola získaná z izolácii cfDNA z 2 ml do 45 µl elučného objemu. Voľná 

DNA nebola predtým štiepená restrikčnými endonukleázami.  

Keďže po druhom experimente nebola špecificita reakcie dostačujúca, bol 

navrhnutý ďalší pokus. Opätovne bol použitý teplotný gradient s rovnakým rozmedzím 

teplôt. V tomto prípade boli, na základe predpokladu, že nešpecifický produkt vzniká 

tvorbou dimérov medzi primerami, použité dve rozdielne koncentrácie primerov a to 

pôvodná koncentrácia a 2x nariedená pôvodná koncentrácia. V rámci toho istého 

pokusu bol na zvýšenie špecificity použitý 5% a 10% DMSO. Ako vzorka bola použitá 

cfDNA izolovaná z 1 ml plazmy do 45 µl elučného objemu, ktorá bola ďalej 10x 

nariedená destilovanou vodou. 

 

3.2.6	  Analýza	  výsledkov	  
	  

Po kvantifikácii cfDNA a cffDNA za pomoci qPCR boli výsledky analyzované 

softvérom Sequence detection system Version 2.4.1 Standard and Enterprise. Pre každú 

vzorku bolo analyzovaných 12 hodnôt Ct, 12 disociačných kriviek a jedna negatívna 

kontrola pre obidva gény na každú 96 - jamkovú mikrotitračnú doštičku.  

Efektivita reakcie bola počítaná z parametrov testovanej kalibračnej krivky 

pomocou nasledujúceho vzorca (PFAFFL 2001). 

 

! = (10  
!!

!"#$% − 1)×100 

 

E – efektivita qPCR reakcie [%] 

Slope – sklon kalibrančnej krivky  

 

Ďalším krokom analýzy výsledkov bolo vypočítať pomer relatívnej koncentrácie 

cffDNA medzi génmi AIRE a RASSF1A. Prvým krokom k získaniu pomeru bol výpočet 

aritmetického priemeru všetkých triplikátov pre všetky merania. Pre každú vzorku bola 

stanovená priemerná hodnota pre štiepenie AIRE, AIRE mock, RASSF1A a RASSF1A mock. 

Druhým krokom bolo vypočítanie rozdielu Ct medzi štiepeniami pre jednotlivé gény.  
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!!"# − !"#$  !"#$   = ∆  !"  (!"#$)  

!!""#1!  –!"##$1!  !"#$   = ∆  !"  (!"##$1!)  

 

Δ Ct (AIRE) - relatívna koncentrácia cffDNA pre gén AIRE 

Δ Ct( RASSF1A) - relatína koncetrácia cffDNA pre gén RASSF1A 

 

V treťom kroku bol vypočítany podiel relatívnej koncentrácie cffDNA medzi génmi 

AIRE a RASSF1A pre každú vzorku.  

 

!"#$ !"##$1!   = !"#$%   

 

Všetky výsledky boli následné vyhodnotené programom STATISTICA verzia 

10. Pre potvrdenie alternatívnej hypotézy bol použitý neparametrický test, konkrétne    

Mannův-Whitneyův test, ktorý je obdobou dvojvýberového t-testu založenou na poradí. 
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5.	  Výsledky	  	  
	  

5.1	  Optimalizácia	  vstupného	  objemu	  plazmy	  a	  elučného	  
objemu	  

 
Optimalizácia vstupného objemu plazmy a elučného objemu, ktorá mala vyriešiť 

problém vysokého množstva plazmy pre experiment a nízku koncetráciu cffDNA, 

zahŕňala tri pokusy.  

Prvý experiment vychádzal z článku ZHANG et al. (2011), na základe ktorého 

bola diplomová práca vypracovávaná. Voľná DNA bola izolovaná z 5 ml plazmy, 

elučný objem bol 45 µl, doba štiepenia 2 hodiny. Výsledky pokusu (Tab. 5.1, Obr. 5.1, 

Obr. 5.2) slúžili najmä pre porovnanie s výsledkami ďalších experimentov. 

 

Obr. 5.1: Výsledky qPCR pre gén AIRE. (vľavo) Graf amplifikácie zobrazuje závislosť nárastu 

fluorescencie (ΔRn) na počte cyklov. Zelená amplifikačná krivka predstavuje štiepenie AIRE mock a 

modrá AIRE. (Vpravo) Graf disociácie zobrazuje závislosť fluorescencie na teplote. Pík na derivovanej 

disociačnej krivke predstavuje teplotu topenia produktu pre gén AIRE, kedy dochádza k jeho denaturácii. 

Zelená krivka pod grafom je negatívna kontrola. 
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Obr. 5.2: Výsledky qPCR pre gén RASSF1A. (vľavo) Graf amplifikácie zobrazuje závislosť nárastu 

fluorescencie (ΔRn) na počte cyklov. Zelená amplifikačná krivka predstavuje štiepenie RASSF1A mock a 

modrá RASSF1A (Vpravo) Graf disociácie zobrazuje závislosť fluorescencie na teplote. Pík na 

derivovanej disociačnej krivke predstavuje teplotu topenia produktu pre gén RASSF1A, kedy dochádza k 

jeho denaturácii. Zelená krivka pod grafom je negatívna kontrola. 
 

Tab.5.1: Výsledky izolácie cfDNA z 5 ml plazmy (Ct a teplota topenia) vo forme aritmetického priemeru 

vypočítaného z triplikátu každého merania. 

 AIRE AIRE mock RASSF1A RASSF1A mock 

Ct  35,63 32,21 40,02 35,41 

Teplota topenia  88,1°C 88,1°C 90,9°C 91,0°C 

 

V druhom experimente bol ako vstupný objem plazmy testovaný 1 ml a 2 ml, a 

elučný objem 25 µl. Doba štiepenia bola 2 hodiny.  

Výsledky (Tab. 5.2) boli porovnané so stanovením z 5 ml plazmy. Preukázalo 

sa, že relatívna koncentrácia cffDNA je v prípade AIRE podstatne nižšia aj pri izolácii       

z 1 ml (rozdiel je  3,99 Ct) aj pri izolácii z 2 ml (rozdiel je 3,44 Ct). V prípade AIRE 

mock bol rozdiel v relatívnej koncetrácii cfDNA o niečo menší.   

Relatívna koncentrácia cffDNA pre RASSF1A a cfDNA pre RASSF1A mock      

z 1 ml bola porovnateľná s výsledkami zo stanovenia z 5 ml. V prípade RASSF1A z 2 

ml bola relatívna koncentrácia cffDNA opätovne nižšia (rozdiel bol 2,99 Ct). Pre 

RASSF1A mock boli výsledky porovnateľné.  
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Nízka koncentrácia cffDNA bola potvrdená aj tým, že v rámci jednotlivých 

triplikátov boli merania, v ktorých nebola cffDNA vôbec detegovaná. Z 1 ml plazmy 

nebola determinovaná polovica meraní (3 zo 6, 2 z triplikátu pre gén AIRE a jeden z 

triplikátu pre gén RASSF1A). Z 2 ml plazmy nebol determinovaný jeden výsledok (1 z 

triplikátu pre gén AIRE).  

Pri porovnaní výsledkov relatívnej koncentrácie cffDNA medzi izoláciou            

z 1 ml a z 2 ml plazmy je viditeľný malý rozdiel v Ct pre AIRE a AIRE mock, čo 

odpovedá vyššiemu vstupnému objemu plazmy z 2 ml. Avšak v prípade RASSF1A 

mock z 2 ml v porovnaní z 1 ml nie je badateľný takmer žiadny rozdiel, čo neodpovedá 

dvojnásobnému vstupnému objemu plazmy. V prípade izolácie z 2 ml je relatívna 

koncentrácia cffDNA pre RASSF1A dokonca o 2,39 Ct nižšia.   

 
Tab. 5.2: Výsledky izolácie cfDNA z 1 a 2 ml plazmy, s elučným objemom 25 µl vo forme aritmetického 

priemeru Ct vypočítaného z triplikátu každého merania. 

 AIRE (Ct) AIRE mock (Ct) RASSF1A (Ct) RASSF1A mock (Ct) 

Izolácia z 1 ml  39,62 35,66 40,62 36,54 

Izolácia z 2 ml    39,07 35,34 43,01 36,44 

 
Pri analýze výsledkov boli zvažované dva faktory, ktoré mohli výsledky 

negatívne ovplyvniť. Jedným bol vstupný objem, čo by znamenalo, že k analýze nie je 

možné používať takýto nízky objem plazmy a je potrebných 5 ml. Druhým faktorom 

bol nízky elučný objem, ktorý nie je dostatočný pre pokrytie celej kolónky a uvoľnenie 

voľnej DNA. Na základe toho bol v treťom experimente vstupný objem opäť 1 ml a 2 

ml a pre oba bol testovaný elučný objem 25 µl a 45 µl.  

Výsledky (Tab. 5.3) boli porovnané s dvomi predchádzajúcimi pokusmi. 

Podobne ako v predchádzajúcom experimente nebola v niekoľkých meraniach cffDNA 

detegovateľná. V prípade génu AIRE bola cffDNA z 12 meraní, v rámci obidvoch 

vstupných objemov a elučných objemov, determinovaná iba v 4. Pre gén RASSF1A 

bola cffDNA tiež detegovateľné iba v 4 meraniach.  

Pri porovnaní relatívnej koncentrácie cffDNA dosiahnutej rôznym elučným 

objemom (25 µl a 45 µl) je očividné, že navýšenie elučného objemu, nijakým výrazným 

podielom neovplyvnilo hladinu relatívnej koncentrácii cffDNA. 
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Na základe výsledkov sa preukázalo, že v rámci experimentu nie je možné 

používať znížený vstupný objem plazmy (1 ml alebo 2 ml), a to ani v prípade 

zakoncentrovania vzorky použitím nizšieho elučného objemu (25 µl). Z tohoto dôvodu 

sa pre zavedenie metódy zvolil vstupný objem plazmy 5 ml a elučný objem 30 µl, 

ktorým sa zabezpečí zakoncentrovanie vzorky a predíde sa zbytočnému plytvaniu z 

materiálom, keďže pre ďalšie kroky experimentu je potrebných 20 µl vyizolovanej 

voľnej DNA. 

 
Tab. 5.3: Výsledky izolácie cfDNA z 1 a 2 ml plazmy, s elučným objemom 25 µl a 45 µl vo forme 

aritmetického priemeru Ct vypočítaného z triplikátu každého merania. 

 Elučný objem AIRE (Ct) AIRE mock (Ct) RASSF1A 

(Ct) 

RASSF1A mock 

(Ct) 

Izolácia z 1 ml 25 µl - 33,16 44,19 39,01 

 45 µl 38,73 33,39 43,75 40,63 

Izolácia z 2 ml  25 µl 33,23 31,47 41,65 39,02 

 45 µl 34,75 31,61 42,78 39,73 

	  

5.2	  Optimalizácia	  doby	  štiepenia	  
 

V prípade optimalizácie doby šiepenia boli testované dva časy, 2 hodiny a 

štiepenie cez noc (čo odpovedalo 16 hodinám). Pre vybratie najvhodnejšej doby 

restrikcie bolo použitých viacero experimentov, konkrétne izolácia cfDNA z 5 ml, kde 

bol použitý elučný objem 45 µl, izolácia z 1 a 2 ml plazmy, kde bol použitý elučný 

objemy 25 µl.  

Medzi výsledkami štiepenia po dvoch hodinách a cez noc boli porovnávané 

hodnoty Ct. Porovnanie preukázalo, že koncentrácia vzoriek, po štiepení cez noc, bola 

vo väčšine prípadov nižšia, čo odpovedalo vyššiemu Ct (Tab. 5.5 a Tab. 5.6). Počas 16 

hodín štiepenia, pravdepodobne dochádza k určitej degradácii DNA, čo zníži jej 

koncentráciu. V niektorých prípadoch nebola fetálna DNA vôbec determinovaná (Tab. 

5.4). 
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Tab. 5.4: Prehľad počtu meraní (z celkového počtu 18), ktoré neboli pre jednotlivé gény deteterminované 

(negatívne merania).  

 AIRE  

2 hodiny 

AIRE 

cez noc 

RASSF1A 

2 hodiny 

RASSF1A 

cez noc 

Počet negatívnych meraní  3 5 1 4 

 
Tab. 5.5: Výsledky optimalizácie doby štiepenia pre gén AIRE vo forme aritmetického priemeru Ct 

vypočítaného z triplikátu každého merania, negatívne merania nie sú brané do úvahy. 

 AIRE  (Ct) 

2 hodiny 

AIRE (Ct) 

cez noc 

AIRE mock (Ct) 

2 hodiny 

AIRE mock (Ct) 

cez noc 

Izolácia z 5 ml, 

elučný objem 45 µl 
35,63 36,74 32,21 33,76 

Izolácia z 1 ml, 

elučný objem 25 µl 
39,62 40,19 35,66 36,08 

Izolácia z 2 ml,  

elučný objem 25 µl 
39,07 37,92 35,34 35,91 

 

Tab. 5.6: Výsledky optimalizácie doby štiepenia pre gén RASSF1A vo forme aritmetického priemeru Ct 

vypočítaného z triplikátu každého merania, negatívne merania nie sú brané do úvahy. 

 RASSF1A 

2  hodiny 

(Ct) 

RASSF1A 

cez noc 

(Ct) 

RASSF1A mock 

2 hodiny 

(Ct) 

RASSF1A mock 

cez noc 

(Ct) 

Izolácia z 5 ml, 

elučný objem  45 µl 
40,02 39,43 35,41 35,85 

Izolácia z 1 ml,  

elučný objem  25 µl 
40,62 42,27 36,54 37,71 

Izolácia z 2 ml, 

elučný objem  25 µl 
43,01 43,44 36,44 38,05 

 

V rámci anlýzy výsledkov bol vyhodnotený aj pomer cffDNA medzi génmi 

AIRE a RASSF1A. Cieľom bolo zistiť či sa napriek nižším hodnotám relatívnej 

koncentrácie cfDNA získanej štiepením cez noc, zachoval pomer AIRE/RASSF1A.  
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Ako prvý bol vypočítaný rozdiel medzi hodnotami Ct pre AIRE a AIRE mock a 

tak isto medzi RASSF1A a RASSF1A mock a to pre všetky experimenty a v obidvoch 

prípadoch štiepenia (Tab. 5.7). Následne bol pre všetky pokusy a doby štiepenia 

vypočítaný pomer AIRE/RASSF1A (Tab. 5.8).  

Preukázalo sa, že v prípade izolácie voľnej DNA z 5 ml plazmy bol rozdiel v 

pomeroch porovnateľný. Poukazuje to fakt, že pre dobu štiepenia by mohli byť použité 

obidva časy a výsledok by nebol výrazne ovplyvnený.  

V prípade izolácie voľnej DNA z 2 ml plazmy bol rozdiel v pomere 

AIRE/RASSF1A výraznejší, čo výrazne nasvedčuje tomu, že v prípade používania dvoch 

odlišných dôb štiepenia by boli výsledky pre tú istú vzorku rozdielne. 

Na základe všetkých experimentov a vyhodnotenia výsledkov bol pre dobu 

štiepenia vybratý čas 2 hodiny. Rozhodnutie bolo založené na fakte, že v prípade 

štiepenia cez noc existuje väčšie riziko, že niektoré meranie cffDNA nebudú vôbec 

determinované, čo môže mať v závere negatívny vplyv na výsledok.  

	  
Tab. 5.7: Výsledky rozdielu medzi štiepením s enzýmom a mock štiepením pre obidva gény a obidve 

doby štiepenia. 

 Izolácia z 5 ml, 

elučný objem 45 µl 

Izolácia z 1 ml, 

elučný objem 25 µl 
Izolácia z 2 ml, 

elučný objem 25 µl 

AIRE – AIRE mock 

2 hodiny  (Ct) 
3,42 3,96 3,73 

RASSF1A – RASSF1A mock 

2 hodiny  (Ct) 
4,61 4,08 6,57 

AIRE – AIRE mock 

cez noc (Ct) 
2,98 4,11 2,01 

RASSF1A – RASSF1A mock 

cez noc  (Ct) 
3,58 4,56 5,39 
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Tab. 5.8: Výsledky pomeru AIRE/RASSF1A pre obidve doby štiepenia. 

 AIRE/RASSF1A - 2 hodiny AIRE/RASSF1A - cez noc 

Izolácia z 5 ml, 

elučný objem 45 µl 0,74 0,83 

Izolácia z 1 ml, 

elučný objem 25 µl 0,97 0,90 

Izolácia z 2 ml, 

elučný objem 25 µl 0,57 0,37 

 
Ďalším experimentom pre zavedenie metódy bolo rozdelenie pokusu do dvoch 

dní. Po štiepení bola voľná DNA na noc zmrazená a ďalšie kroky boli vykonané na 

druhý deň. Boli použité dve izolácie cfDNA z 5 ml plazmy, elučný objem bol 30 µl a 

doba štiepenia 2 hodiny. 

Na základe porovnania Ct medzi postupom, ktorý bol urobený bez prerušenia v 

jeden deň a postupom, ktorý bol rozdelený do dvoch dní, je viditeľné zníženie relatívnej 

koncentrácie voľnej DNA a cffDNA a to v prípade postupu, kedy bola vzorka po 

restrikcii zmrazená (Tab. 5.9 a Tab. 5.10). Rozdiely medzi jednotlivými Ct sa pohybujú 

od 1,8 do 3,3 Ct. Toto platí pre všetky merania v rámci pokusu, až na jednu výnimku. 
 

Tab. 5.9: Výsledky optimalizácie rozdelenia experimentu do dvoch dní (cez noc zmrazené) pre gén AIRE 

vo forme aritmetického priemeru Ct vypočítaného z triplikátu každého merania. 

 AIRE  (Ct) 

 

AIRE  (Ct) 

zmrazené 

AIRE  mock 

(Ct) 

AIRE  mock (Ct) 

zmrazené 

Vzorka č.1 37,29 39,79 31,58 33,90 

Vzorka č.2 36,42 39,69 33,29 35,10 

 
Tab. 5.10: Výsledky optimalizácie rozdelenia experimentu do dvoch dní (cez noc zmrazené) pre gén 

RASSF1A vo forme aritmetického priemeru Ct vypočítaného z triplikátu každého merania. 

 RASSF1A (Ct) RASSF1A  (Ct) 

zmrazené 

RASSF1A   mock 

(Ct) 

RASSF1A  mock (Ct) 

zmrazené 

Vzorka č.1 45,56 43,97 36,85 39,03 

Vzorka č.2 42,69 44,68 37,47 39,62 
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Podobne ako v predchádzajúcom experimente bolo súčasťou analýzy výsledkov 

vyhodnotenie pomeru cffDNA medzi génmi AIRE a RASSF1A. Najprv boli vypočítané 

rozdiely medzi štiepeniami (Tab. 5.11) a následne bol vypočítaný pomer 

AIRE/RASSF1A (Tab. 5.12). 

Pri porovnaní výsledkov pomeru AIRE/RASSF1A pre obidve vzorky bol zistený 

veľký rozdiel medzi postupom dokončeným v jeden deň a postupom rozdeleným na dva 

dni. Výsledky poukázali na to, že pomery medzi pokusmi sa nezachovali.  

Na základe výsledkov bola možnosť rozdelenia experimentu do dvoch dní 

vylúčená a to z dôvodu veľkého vplyvu na konečnú hodnotu pomeru AIRE/RASSF1A.  
 

Tab. 5.11: Výsledky rozdielu medzi štiepením s enzýmom a mock štiepením pre obidva gény a obidva 

postupy pokusu. 

 Vzorka č.1  Vzorka č.2 

AIRE – AIRE mock (Ct) 5,71 3,13 

RASSF1A – RASSF1A mock (Ct) 8,71 5,22 

AIRE – AIRE mock (Ct) zmrazené  5,89 4,59 

RASSF1A – RASSF1A mock (Ct) zmrazené 4,94 5,06 

 
Tab. 5.12: Výsledky pomeru AIRE/RASSF1A pre obidva postupy pokusu. 

 AIRE/RASSF1A  AIRE/RASSF1A - zmrazené 

Vzorka č.1 0,66 1,19 

Vzorka č.2 0,60 0,91 
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5.3	  Optimalizácia	  real	  time	  PCR	  
	  

5.3.1	  	  Výsledky	  optimalizácie	  teplotného	  profilu	  
 
Relatívna koncentrácia cfDNA a cffDNA bola stanovená prostredníctvom 

qPCR. V rámci optimalizácie boli testované dva teplotné režimi (Tab. 4.2). Pri pokuse 

bola použitá DNA vyizolovaná z ústneho steru, ktorá nebola predtým štiepená. 

V rámci anylýzy výsledkov (Tab. 5.13) sa vyhodnocovala relatívna koncentrácia 

DNA, ktorá bola stanovená a teplota topenia vznikajúceho produktu. Preukázalo sa, že 

hodnoty, ktoré boli získané protokolom 1 a protokolom 2 sú veľmi podobné.  

Pre ďalšie testovanie bol vybratý protokol 1. Dôvodom bola menšia časová 

náročnosť protokolu a fakt, že v laboratóriu je tento typ protokolu, v ktorom je 

nasadnutie primerov spojený v jednom kroku s extenziou produktu,  zaužívaný. 

 
Tab. 5.13: Výsledky optimalizácie teplotného profilu qPCR vo forme aritmetického priemeru, Ct a 

teploty topenia, vypočítaného z triplikátu každého merania. 

 Protokol 1 Protokol 2 

 AIRE RASSF1A AIRE RASSF1A 

Ct 26,89 28,51 25,87 28,25 

Teplota topenia (°C) 87,4 90,5 87,4 90,7 

 

5.3.2	  	  Výsledky	  optimalizácie	  Master	  Mixu	  
 

Ďalšie experimenty, ktoré boli v rámci optimalizácie kvantifikácie cffDNA 

robené sa týkali používania Power up SYBR Green Master Mix od spoločnosti Life 

Technologies, ktorý je bežne v laboratóriu používaný, namiesto QuantiTect SYBR 

Green PCR Master Mix od spoločnosti Qiagen.  

V prvom experimente bola ako vzorka použitá voľná DNA izolovaná z 1 ml 

plazmy, elučný objem bol 45 µl a doba štiepenia 2 hodiny. Pri analýze výsledkov 

relatívnej koncentrácie cfDNA sa na prvý pohľad zdá, že výsledky sú v poriadku (Obr. 

5.3). Avšak pri vyhodnotený disociačnej krivky je zjavné, že v reakcii vzniká okrem 
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produktu reakcie aj nešpecifický produkt, ktorého prítomnosť je v reakcii nežiadúca 

(Obr. 5.4). 

 Obr. 5.3: Výsledky apmlifikácie qPCR pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies. (vľavo) Graf amplifikácie zobrazuje závislosť nárastu fluorescencie (ΔRn) 

na počte cyklov. Zelená amplifikačná krivka predstavuje štiepenie AIRE mock a modrá AIRE. (Vpravo) 

Graf amplifikácie zobrazuje závislosť nárastu fluorescencie (ΔRn) na počte cyklov. Zelená amplifikačná 

krivka predstavuje štiepenie RASSF1A mock a fialová RASSF1A.  

Obr. 5.4: Výsledky disociácie produktov qPCR pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master 

Mix od spoločnosti Life Technologies. (vľavo) Graf disociácie zobrazuje závislosť fluorescencie na 

teplote. Pík vpravo predstavuje teplotu topenia produktu pre gén AIRE, pík vpravo predstavuje teplotu 

topenia nešpecifického produktu. (vpravo) Graf disociácie zobrazuje závislosť fluorescencie na teplote. 

Pík vpravo predstavuje teplotu topenia produktu pre gén RASSF1A, pík vľavo predstavuje teplotu topenia 

nešpecifického produktu. 



	   67	  

Pre zbavenie sa nešpecifického produktu bol urobený pokus teplotného 

gradientu, kde sa predpokladalo, že pri inej teplote nasadnutia primerov, bude mať 

reakcia vyššiu špecificitu. V rámci experimentu boli testované rozdielne koncentrácie, 

ktorými sa overovalo, či nie je v reakcii príliš nízka koncentrácia substrátu vo forme 

DNA pre primery, ktoré z toho dôvodu tvoria diméry vo forme nešpecifického 

produktu.  

Pre pokus bola použitá voľná DNA vyizolovaná z 1 ml plazmy do 45 µl 

elučného objemu, ktorá bola použitá v štyroch koncentráciách, neriedená a riedená 2x, 

5x a 10x destilovanou vodou. Piata koncentrácia bola získaná z izolácie cfDNA z 2 ml 

do 45 µl elučného objemu. Voľná DNA v tomto prípade nebola podrobená restrikcii.  

Vyhodnotenie výsledkov pokusu pre gén AIRE preukázalo, že ani vyššia teplota 

pre nasadnutie primerov (Obr. 5.5) a ani vyššia koncentrácia (Obr. 5.6) nevyriešila 

problém nešpecifického produktu, ktorý v reakcii stále zvnikal. 

 

 
Obr. 5.5: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén AIRE. Grafy disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na 

teplote. Na obrázkoch z prava do ľava rastie teplota (62 – 64°C) pre nasadnutie primerov. Vyššia teplota 

pre annealing nemala vplyv na nešpecifický produkt (pík v pravo). 
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Obr. 5.6: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén AIRE. Grafy disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na 

teplote. Na obrázkoch z prava do ľava rastie koncentrácia cfDNA (10x riedená, z 1ml a z 2 ml), teplota 

annealingu je 63°C. Ani vyššia koncentrácia cfDNA nemá vplyv na tvorbu nešpecifického produktu (pík 

v pravo). 

 

V rámci výsledkov experimentu pre gén RASSF1A sa ukázalo, že pri vyšších 

teplotách pre nasadnutie primerov je pík nešpecifického produktu  nižší v porovnaní s 

nižšími teplotami (Obr. 5.7). Rozdielna koncentrácia nemala na výšku píku 

nešpecifického produktu žiadny pozorovateľný efekt (Obr. 5.8). 

 

 

Obr. 5.7: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén RASSF1A. Grafy disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na 

teplote. Na obrázkoch z ľava do prava klesá teplota (63 – 61°C) pre nasadnutie primerov. Vyššia teplota 

pre annealing mala čiastočný vplyv na tvorbu nešpecifického produktu. 
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Obr. 5.8: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén RASSF1A. Grafy disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na 

teplote. Na obrázkoch z ľava do prava klesá koncentrácia cfDNA (1. obrázok koncentrácie z izolaácie z 2 

ml, 2. obrázok z 1ml a tretí obrázok 10x nariedená koncetrácie z 1 ml.), teplota annealingu je 60°C. 

Vyššia koncentrácia cfDNA nemá žiadny vplyv na tvorbu nešpecifického produktu (pík v pravo). 
 

Keďže výsledky predchádzajúceho pokusu neboli dostatočne presvedčivé a iba z 

časti riešili problém tvorby nešpecifického produktu v ďalšom experimente bol 

opätovne použitý teplotný gradient s rovnakým rozmedzím teplôt. Avšak na základe 

predpokladu, že nešpecifický produkt je tvorený dimérmy z primerov boli, namiesto 

vyššej koncentrácie cfDNA, použité dve rozdielne koncentrácie primerov (pôvodná 

koncentrácia a 2x nariedená pôvodná koncentrácia). Pre zvýšenie špecificity reakcie 

bolo tiež testované použitie DMSO (5% a 10%). Ako vzorka bola použitá cfDNA 

izolovaná z 1 ml do 45 µl, ktorá bola ďalej 10x nariedená destilovanou vodou. 

Analýza výsledkov pokusu preukázala, že nižšia koncentrácia primerov nemá 

žiadny vplyv na vznik nešpecifického produktu a to ani v prípade génu AIRE a ani v 

prípade génu RASSF1A (Obr. 5.9, Obr. 5.10). Pri vyhodnotení výsledkov reakcíí, v 

ktorých bolo pre vyššiu špecificitu použité 5% a 10% DMSO sa ukázalo, že DMSO 

pôsobí ako inhibítor reakcie, nevznikol žiadny produkt (Obr. 5.11).  

Na základe výsledkov zo všetkých pokusov sa preukázalo, že použitie Power up 

SYBR Green Master Mix od spoločnosti Life Technologies nie je možné, z dôvodu 

tvorby nešpecifického produktu reakcie, ktorý neumožnuje presnú kvantifikáciu 

cffDNA. Pri analýze súboru vzoriek bude používaný QuantiTect SYBR Green PCR 

Master Mix od spoločnosti Qiagen 
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Obr. 5.9: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén AIRE, za pomoci rozdielnej koncentrácie primerov. Grafy 

disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na teplote. (vpravo) Použitá 2x riednená normálna 

koncentrácia primerov. (vľavo) Použitá normálna koncentrácia primerov. Pre obidva obrázky bola 

annealingová teplota 61°C. Nižšia koncentrácia primerov nemala žiadny efekt na tvorbu nešpecifického 

produktu. 

Obr. 5.10: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén RASSF1A, za pomoci rozdielnej koncentrácie primerov. Grafy 

disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na teplote. (vpravo) Použitá 2x riednená normálna 

koncentrácia primerov. (vľavo) Použitá normálna koncentrácia primerov. Pre obidva obrázky bola 

annealingová teplota 60°C. Nižšia koncentrácia primerov nemala žiadny efekt na tvorbu nešpecifického 

produktu.	  
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Obr. 5.11: Výsledky teplotného profilu pre optimalizáciu použitia Power up SYBR Green Master Mix od 

spoločnosti Life Technologies pre gén AIRE (vpravo) a pre gén RASSF1A (vľavo), za pomoci 5% a 10% 

DMSO. Grafy disociácie zobrazujú závislosť fluorescencie na teplote. Obidva obrázky zobrazujú 

inhibíciu reakcie pri použití DMSO. Annealingová teplota bola v obidvoch prípadoch 63°C .	  

5.3.3	  	  Výsledky	  kalibračných	  kriviek	  
 
V rámci optimalizácie qPCR bola testovaná linearita a efektivita reakcie pre 

obidva gény a to prostredníctvom kalibračnej krivky. Parametre pre obidve kalibračné 

krivky (Obr. 5.12)  sú zhrnuté v Tab. 5.14. Výsledky preukázali porovnateľnú efektivitu 

pre obidva gény a taktiež sa potvrdila linearita reakcie, ktorá platí aj pri nízkych 

hodnotách koncentrácie cffDNA. Na základe výsledkov efektivity a linearity reakcie je 

možné jednotlivé hodnoty Ct pre obidva gény medzi sebou odpočítavať a porovnávať. 

 
Tab. 5.14: Parametre kalibračnej krivky pre gén AIRE a RASSFIA 

 AIRE RASSF1A 

Slope -3,362 -3,361 

Y-intercept 33,68 32,19 

R2 0,952 0,970 

Efektivita (%) 98,35 98,40 
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Obr. 5.12: Grafy kalibračných kriviek pre gén AIRE (vľavo) a gén RASSF1A (vpravo). Na ose x je 

koncentrácia, vyjadrená v dekadickom logaritme genomického ekvivalentu (genomický ekvivalent -

GE=6,6 pg). Na ose y je hodnota Ct. 
  

5.4	  Súhrn	  výsledkov	  optimalizácie	  	  
	  

Na základe výsledkov optimalizácie jednotlivých krokov, konkrétne izolácie 

cfDNA, štiepiacej reakcii a kvantifikácie cfDNA a cffDNA, boli vybrané tie parametry, 

pri ktorých mala reakcia najvyšiu efektivitu (Tab. 5.15 ). 
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Tab. 5.15: Súhrn všetkých krokov optimalizácie metódy. Zelenou sú označené tie parametry, ktoré boli 

vybrané pre testovanie vzoriek euploidných tehotenstiev a trizómických tehotenstiev 21. chromozómu. 

                                   Testované parametry 

Izolácia cfDNA 

Vstupný objem plazmy 

1ml 2ml 5ml 

Elučný objem 

25 µl 30 µl 45 µl 

Štiepenie cfDNA 

Doba štiepenia 

2 hodiny cez noc 

Rozdelenie experimentu do dvoch dní 

Pokus prebehol za jeden deň 

(bez zmrazenia po štiepení) 

Pokus prebehol v dvoch dňoch 

(zmrazené po štiepení) 

qPCR 

Teplotný profil 

Protokol 1 Protokol 2 

Typ Master Mixu 

Master Mix od Life Techologies Master Mix od QIAGEN 

	  

5.5	  Výsledky	  testovaných	  vzoriek	  plazmy	  	  
 
Po optimalizácii metódy bolo vyhodnotených 29 vzoriek plazmy od tehotných 

žien. Na základe invazívneho vyšetrenia (CVS, AMC, CC) bola u 4 vzoriek  

diagnostikovaná trozómia 21. U 25 vzoriek bol diagnostikovaný normálny karyotyp. U 

3 vzoriek s normálnym karyotypom boli diagnostikované iné VVP (gastroschizis a 

hygroma coli cysticum). Na základe predpokladu, že tieto VVP by nemali ovplyvniť 

detekciu trizómie 21 prostrednícvom pomeru metylovaných sekvencií génov AIRE a 

RASSF1A, neboli tieto vzorky vyradené zo skupiny vzoriek euploidných tehotenstiev. 

Z triplikátov jednotlivých meraní pre obidva gény a obidve testované skupiny, 

ktoré boli získané pomocou qPCR bol vypočítaný aritmetický priemer pre hodnoty Ct 

(Tab. 4.P1 a Tab. 4.P2). Tieto výsledky boli následne štatisticky vyhodnotené (Tab. 

5.16 a Tab. 5.17). Pre získanie väčšieho množstva informácii o súbore hodnôt pre 
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jednotlivé testované skupiny, boli výsledky vyhodnotené aj graficky, krabicovým 

diagramom (Obr. 5.13). 
Tab. 5.16: Charakteristika súboru hodnôt Ct pre cffDNA a cfDNA  získané z qPCR pre 25 euploidných 

tehotenstiev vypočítané z aritmetického priemeru triplikátu pre každé meranie. 

 AIRE AIRE mock RASSF1A RASSF1A mock 

Priemer 39,69 34,51 42,32 37,80 

Median 39,79 34,37 42,85 38,13 

SD 2,19 1,69 2,33 2,09 

Rozsah (min. a max.) 33,15 – 43,10 29,81 – 37,65 36,45 – 46,95 31,99 – 40,59 

	  
Tab. 5.17: Charakteristika súboru hodnôt Ct pre cffDNA a cfDNA  získané z qPCR pre 4 trizómie 21 

vypočítané z aritmetického priemeru triplikátu pre každé meranie. 

 AIRE AIRE mock RASSF1A RASSF1A mock 

Priemer 38,90 34,94 42,44 38,42 

Median 38,56 34,78 42,30 38,63 

SD 0,96 0,70 2,48 2,60 

Rozsah (min. a max.) 38,18 – 40,31 34,26 – 35,92 40,18 – 44,98 35,76 – 40,65 

	  

Obr. 5.13: Krabicové diagramy zobrazujú vypočítané aritmetické priemery hodnôt Ct pre cffDNA a 

cfDNA získané z qPCR  pre obidve testované skupiny – 25 euploidných tehotenstiev (ko) a 4 trizómické 

tehotenstvá 21. chromozómu (trizomie), jednotlivo pre obidva gény – (vľavo) AIRE a (vpravo) RASSF1A, 

pre štiepenie s enzýmom a pre mock štiepenie. Na krabicových diagramoch je možné vidieť polohu 

mediánu, hranicu 1. kvartilu (spodná hranica obdĺžniku) a hranicu 3. kvartilu (horná hranica obdĺžniku), 
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variabilitu meraní pod 1. kvartilom a nad 3. kvartilom (kolmé línie vychádzajúce z strednej časti 

diagramu) a odľahlé merania. (dg – diagnóza) 	  
 

Následne bola vypočítaná relatívna koncetrácia cffDNA pre obidva gény 

pomocou stanovenia rozdielu medzi restikciou s enzýmom a mock štiepením (Tab. 

4.P3). Výsledky boli opätovne vyhodnotené štatisticky (Tab. 5.18 a Tab. 5.19) aj 

graficky (Obr. 5.14). Z daných výsledkov bola graficky vyhodnotená závislosť 

relatívnej koncentrácie cffDNA na gestačnom týždni pre obidve testované skupiny 

(Obr. 5.15). 

 
Tab. 5.18: Štatistické vyhodnotenie relatívnej koncentrácie cffDNA (Ct) pre skupinu euploidných 

tehotenstiev. 

 AIRE - AIRE mock RASSF1A - RASSF1A mock 

Priemer 5,18 4,53 

Median 5,42 4,96 

SD 1,39 1,38 

Rozsah (min. a max.) 2,24 – 7,53 0,81 – 7,35 

 
Tab. 5.19: Štatistické vyhodnotenie relatívnej koncentrácie cffDNA (Ct) pre skupinu trizómických 

tehotenstiev. 

 AIRE – AIRE mock RASSF1A – RASSF1A mock 

Priemer 3,97 4,03 

Median 4,05 3,96 

SD 0,50 0,57 

Rozsah (min. a max.) 3,39 – 4,39 3,51 – 4,68 
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Obr. 5.14: Krabicové diagramy zobrazujú relatívnu koncentráciu cffDNA (Ct) pre obidve testované 

skupiny – 25 euploidných tehotenstiev (ko) a 4 trizómické tehotenstvá 21. chromozómu (trizomie), 

jednotlivo pre obidva gény – (vľavo) AIRE a (vpravo) RASSF1A. Na krabicových diagramoch je možné 

vidieť polohu mediánu, hranicu 1. kvartilu (spodná hranica obdĺžniku) a hranicu 3. kvartilu (horná 

hranica obdĺžniku), variabilitu meraní pod 1. kvartilom a nad 3. kvartilom (kolmé línie vychádzajúce z 

strednej časti diagramu) a odľahlé merania. (dg – diagnóza) 

Obr. 5.15: Závislosť relatívnej koncentrácie cffDNA (Ct) na gestačnom týždni pre obidve testované 

skupiny – (vpravo ) euploidné tehotenstvá, (vľavo) trizómické tehotenstvá. Hodnoty pre gén AIRE sú 

červené a pre gén RASSF1A modré. 

 

Z výsledkov relatívnej koncentrácie cffDNA pre jednotlivé gény bol vypočítaný 

pomer AIRE/RASSF1A pre obidve testované skupiny (Tab. 4.P4). Výsledky pomerov 

boli štatisticky (Tab. 5.20) aj graficky (Obr. 5.16) vyhodnotené. Ďalej bol stanovený 
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interval spoľahlivosti na hladine významnosti α = 0,05. Testovanie nulovej hypotézy za 

pomoci Mann – Whitneyovho testu na hladine významnosti α = 0,05 preukázalo, že 

nulová hypotéza platí, z čoho vyplýva, že alternatívna hypotéza neplatí. 

 
Tab. 5.20: Výsledky štatistiky pre pomer AIRE/RASSF1A pre obidve testované skupiny a výsledok    

Mann – Whitneyovho testu. 

 Euplodiné tehotenstvá Trizómické tehotenstvá 

Priemer 1,29 0,99 

Median 1,18 0,99 

SD 0,60 0,04 

Rozsah (min. a max.) 0,35 – 3,55 0,94 – 1,04 

Interval spoľahlivosti 1,04 – 1,53 0,92 – 1,06 

Mann – Whitneyov test (α  = 0,05) p = 0,0513 

 

Obr. 5.16: Krabicový diagram zobrazuje pomer AIRE/RASSF1A jednotlivých vzoriek pre obidve 

testované skupiny – 25 euploidných tehotenstiev (ko) a 4 trizómické tehotenstvá 21. chromozómu 

(trizomie). Na krabicovom diagrame je možné vidieť polohu mediánu, hranicu 1. kvartilu (spodná hranica 

obdĺžniku) a hranicu 3. kvartilu (horná hranica obdĺžniku), variabilitu meraní pod 1. kvartilom a nad 3. 

kvartilom (kolmé línie vychádzajúce z strednej časti diagramu) a odľahlé merania. (dg – diagnóza) 
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6.	  Diskusia	  
	  
6.1	  Optimalizácia	  metódy	  
	  

Hlavnými prostriedkami prenatálej diagnostiky, ktoré sú v súčastnosti používané 

v klinickej praxi pre detekciu Downovho syndrómu, sú vyšetrenie biochemických 

markerov z krvi matky, sonografických markerov alebo určenie karyotypu plodu z jeho 

buniek získaných invazívnym zákrokom (CVS, AMC, CC). Obidva prístupy však majú 

svoje nedostatky. V prípade vyšetrenia biochemických markerov v krvi matky                   

v kombinácii s ultrazvukovými markermi je to nízky detekčný limit (75 – 96%) a 

vysoká falošná pozitivita (5%). V prípade invazívneho vyšetrenia pre získanie 

karyotypu dieťaťa je najväčším negatívom riziko potratu (1%) po vykonaní zákroku. 

Práve toto sú hlavné dôvody pre nájdenie novej metódy pre detekciu trizómie 21, ktorá 

bude dostatočne špecifická a bezpečná. 

Veľký prevrat vo vývoji metód NPD prišiel v roku 1997, kedy sa podarilo 

prvýkrát potvrdiť existenciu voľnej fetálnej DNA cirkulujúcej v plazme tehotnej ženy. 

V začiatkoch bola cffDNA používaná pre detekciu génov, ktoré neboli u matky 

prítomné. Medzi najbežnejšie markery preto patrili DNA sekvencie zdedené po otcovi 

ako napríklad mužske špecifické gény a polymorfné lokusy. Nízka koncetrácia cffDNA 

a naoak vysoká koncenrácie maternálnej DNA predstavovala veľký problém pre 

detekciu aneuploidií, kde by mal byť identifikovaný nepárový fetálny chromozóm. Z 

toho dôvodu bola cffDNA v plazme matky používaná pre určenie  X – viazaných 

genetických porúch, určenie Rf faktoru alebo niektorých monogénne podmienených 

chorôb. 

Aby bolo možné používať cffDNA pre detekciu aneuploídií bolo potrebné 

vytvoriť metódu, ktorá by bola schopná detekovať extra chromozóm  ako je to v prípade 

trizómie 21 alebo nájsť fetálny DNA marker, ktorý by bol dostatočne špecifický, 

univerzálny, nezávislý na pohlaví a polymorfizmoch plodu. 

 Pomocnú ruku v hľadí špecifického fetálneho markeru poskytli epigenetické 

modifikácie, konkrétne metylácia DNA. Vo viacerých štúdiách (CHAN et al. 2006 a 

CHIM et al. 2005) bolo publikované, že existujú sekvencie DNA, ktoré sú rozdielne 

metylované v maternálnej DNA a fetálnej DNA. Medzi tieto sekvencie patrí gén 

RASSF1A, ktorý je lokalizovaný na 3. chromozóme a kóduje tumor supresorový proteín 
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a gén AIRE, ktorý je lokalizovaný na 21. chromozóme a kóduje transkripčný faktor, 

ktorý sa zúčastňuje regulácie autoimunitných procesov. Obidva gény sú 

hypermetylované vo fetálnej frakcii cfDNA a hypometylované v maternálnej frakcii 

cfDNA. 

Práve tieto dva epigenetické markery boli použité v publikácii (ZHANG et al. 

2011) pre detekciu trizómie 21. Pre identifikáciu Downovho syndrómu medzi 

euploidným tehotenstvami bol použitý pomer AIRE/RASSF1A, ktorý bol získaný 

kvantifikáciou cffDNA za pomoci qPCR. Aby mohla byť kvantifikovaná iba fetálna 

frakcia cfDNA boli použité restrikčné endonukleázy (HpaII a BstUI), ktoré naštiepili 

hypometylovanú maternálnu frakciu cfDNA. 

Prvým cieľom diplomovej práce bolo zavedenie metódy a optimalizácia 

podmienok reakcie pre detekciu trizómie 21 na základe epigenetických markerov 

vzhľadom k podmienkam laboratória. Testovaných bolo niekoľko parametrov v rámci 

izolácie cfDNA, štiepiacej reakcie a kvantifikácie cffDNA a cfDNA. 

Pri optimalizácii izolácie cfDNA boli testované dva parametre, vstupný objem 

plazmy a elučný objem. V článku, podľa ktorého je práca vypracovávaná bol použitý 

vstupný objem plazmy 5 ml. Pre zavedenie metódy bol testovaný objem 1 ml, 2 ml a 5 

ml. Výsledky zo vstupného objemu 1 a 2 ml plazmy boli v niektorých prípadoch 

nedetekovateľné, na rozdiel od výsledkov, pri ktorých bol použitý vstupný objem 

plazmy 5 ml, kde boli determinované všetky merania. Z toho dôvodu bol pre stanovenie 

pomeru AIRE/RASSF1A použitý ako vstupný objem plazmy 5 ml. 

V publikácii (ZHANG et al. 2011) nebolo zmienené aký elučný objem bol 

použitý pre uvolnenie cfDNA z kolónky, preto bol testovaný najnižší možný elučný 

objem, ktorý bol potrebný do ďalších krokov reakcie, 25 µl a elučný objem, ktorý je v 

laboratóriu bežne používaný 45 µl. Cieľom bolo čo najviac zakoncentrovať izolovanú 

cfDNA. Výsledky preukázali, že zmena elučného objemu nemá žiadny výrazný efekt na 

koncentráciu cfDNA, preto bolo nakoniec pre elučný objem vybraných 30 µl. Toto 

množstvo bolo aj s malo rezervou dostatočné pre ďalšie kroky experimentu a 

nedochádzalo pritom k zbytočnému plytvaniu s materiálom. 

Hlavným cieľom optimalizácie tohoto kroku bolo dosiahnuť čo najvyššiu 

vstupnú koncentráciu cfDNA do ďalších krokov reakcie, v ktorých je ešte stokrát 

nariedená. Jedným zo spôsobov, ktoré by mohli byť použité pre navýšenie vstupnej 
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koncentrácie cfDNA je amplifikácia DNA v PCR reakcii po štiepení. Tento postup bol 

použitý v publikácii NIGREN et al. 2010, v ktorej sa zaoberali kvantifikáciou cffDNA. 

Jednou z možností získania vyššej koncentrácie cfDNA už pri izolácii cfDNA je 

použitie iného izolačného kitu. V niekoľkých štúdiách (CLAUSE et al. 2007 a LIM et 

al. 2011)  je spomínaný QIAamp DSP Virus Kit (QIAGEN, Nemecko), ktorý podľa 

štúdie od LIM et al. 2011 umožnil kvantifikovať cffDNA už v piatom gestačnom 

týždni.  

Ďalším krokom experimentu bola štiepiaca reakcia, v ktorej boli použité enzýmy 

HpaII a BstUI. Optimalizovaná bola doba štiepenia. V publikácii bola uvedená doba 

štiepenia 16 hodín, čo odpovedá štiepeniu cez noc, preto bol tento čas prvým 

testovaným parametrom. Druhým testovaným časom pre restrikciu boli dve hodiny, 

ktoré boli vybrané na základe publikácie (WHITE et al. 2012), v ktorej boli tieto dva 

enzýmy použité.  

Na základe výsledkov bol pre restrikciu vybraný čas dvoch hodín. Výsledky 

preukázali, že po štiepení cez noc bola relatívna koncentrácia cffDNA vo väčšine 

prípadov nižšia v porovnaní z výsledkami štiepenia po dvoch hodinách. Pravdepodobne 

dochádza k čiastočnej degradácii cfDNA počas takej dlhej doby štiepenia, avšak nie je 

dostupná žiadna literatúra, ktorá by to potvrdila alebo vyvrátila. 

Cieľom štiepiacej reakcie je, čo najlepšie oddeliť fetálnu frakciu cfDNA od 

maternálnej. Použitie restrikčných enzýmov je veľmi jednoduché a efektívne riešenie. 

Jednou z možných úprav restrikcie by mohlo byť použitie rovnakej restrikčnej 

endonukleázy pre obidva gény, čím by boli zaručené rovnaké podmienky v obidvoch 

prípadoch. Výlučila by sa tým možnosť, že je do experimentu vnesená chyba, z dôvodu 

odlišných vlastnosti enzýmov.  

Tento fakt by mohol byť jednou z príčin, prečo sú hodnoty Ct pre gén RASSF1A 

vyššie, čo značí nižšiu vstupnú koncentráciu cffDNA v porovnaní z hodnotami Ct pre 

gén AIRE aj napriek tomu, že teoreticky by mali byť tieto hodnoty rovnaké. Zatiaľ čo 

enzým HpaII, ktorý je použitý pri štiepení génu AIRE je inaktivovanný pri teplote 80°C, 

enzým RASSF1A nie je možné inaktivovať žiadnou teplotou. Templát je týmto 

enzýmom štiepený aj počas qPCR, čo môžeme mať za následok už spomínanú vyššiu 

hodnotu Ct. 

Ďalšou možnosťou, ktorá by umožnila oddelenie cffDNA od maternálnej frakcie 

cfDNA je použitie kombinácie dvoch alebo troch enzýmov (napr. HpaII, BstUI a BstYI 

alebo HhaI, HpaII a BstUI), ktoré by štiepili rozdielne restrikčné miesta. Boli by použité 
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rovnako pre obidva gény. Tento postup bol použitý vo viacerých štúdiách (NYGREN et 

al. 2010 a WHITE et al. 2012). 

V prípade použitia restrikčných enzýmov na oddelenie fetálnej frakcie cfDNA 

od maternálnej v rámci diplomovej práce je počiatočná koncentrácie cfDNA desaťkrát 

nariedená. V ďalšom kroku, kedy je kvantifikovaná, je opätovne desaťkrát nariedená a 

konečná koncetrácie cffDNA a cfDNA v reakcii je veľmi nízka. Aby sa predišlo 

stonásobnému nariedeniu mohla by byť pre oddelenie cffDNA použitá iná metóda. 

Napríklad metóda založená na imunoprecipitácii metylovanej DNA (MeDIP) (TSALIKI 

et al. 2012 a KYRIAKOU et al. 2013). Ďalšou možnou alternatívou by mohla byť 

modifikácia qPCR za použitia metylačne špecifických primerov (LIM et al. 2011 a LEE 

et al. 2013). 

V rámci optimalizácie bola tiež testovaná možnosť rozdelenia experimentu do 

dvoch dní. Cieľom bolo zistiť či sa aj napriek zmrazeniu hneď po štiepení a dokončení 

pokusu na druhý deň, zachová pomer AIRE/RASSF1A. Výsledky preukázali, že pomery 

neboli zachované. Táto možnosť bola preto vylúčená.  

Posledným krokom experimentu, ktorý bol optimalizovaný, bola kvantifikácia 

cfDNA a cffDNA. Jedným z dvoch testovaných parametrov bol teplotný profil reakcie. 

Boli vyskúšané dva protokoly (1 a 2), ktoré boli v článku ZHANG et al. (2011) 

uvedené. Keďže výsledky pre obidva protokoly boli porovnateľné, bol vybraný protokol 

1, ktorý bol časovo menej náročný a v laboratóriu zaužívanejší. 

Druhým testovaným parametrom bol typ Master Mixu, ktorý bol v reakcii 

používaný. V publikácii ZHANG et al. 2011 bol používaný QuantiTect SYBR Green 

PCR Master Mix od spoločnosti QIAGEN. V rámci laboratória sa bežne používa Power 

up SYBR Green Master Mix od spoločnosti Life Technologies. 

Podobné výsledky hodnôt relatívnej koncetrácie v Ct poukazovali na to, že 

medzi Master Mixami nie je veľký rozdiel. Avšak pri analýze disociačnej krivky sa 

ukázalo, že v prípade  Power up SYBR Green Master Mix od spoločnosti Life 

Technologies, vzniká v reakcii nešpecifický produkt. Cieľom ďalších pokusov bolo 

eliminovať jeho tvorbu v reakcii, ale ani vyššia teplota pre nasadnutie primerov, ani 

menšia koncentrácia primerov, ani vyššia vstupná koncentrácia cfDNA a ani použitie 

DMSO neodstránili tvorbu nešpecifického produktu. Z tohoto dôvodu bol pre reakciu 

vybraný QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix od spoločnosti QIAGEN. 

Cieľom tohoto kroku experimentu je, čo najpresnejšie kvantifikovať cffDNA a 

cfDNA pre výpočet pomeru AIRE/RASSF1A, na ktorom závisí detekcia Downovho 
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syndrómu. Jedným z prostriedkov ako dosiahnuť tento cieľ, je zabezpečiť, že reakcia je 

dostatočne špecifická a nie je ničím kontaminovaná. Toto bola úloha kontrolných 

vzoriek, ktoré sú pri reakcii použité. Negatívna kontrola slúžila na sledovanie 

kontaminácie a za pomoci disociačnej krivky bola kontrolovaná tvorba iba špecifických 

produktov reakcie, keďže pre detekciu DNA je použité interkalačné farbivo, SYBR 

green, ktorý sa nešpecificky viaže na všetky produkty vo forme dsDNA (ZIPPER et al. 

2004).  

Práve použitie iného postupu pre detekciu produktu reakcie by mohlo špecificitu 

reakcie zvýšiť. Jednou z možností je hybridizačná próba (KYRIAKOU et al. 2013 a 

LIM et al. 2014) detekujúca iba DNA sekvenciu, ku ktorej je komplementárna, čím 

zvyšuje špecificitu kvantifikácie aj v prítomnosti nešpecifického produktu. 

Ďalšou zmenou, ktorá by mohla priniesť presnejšie výsledky je použitie inej 

metódy pre kvantifikáciu cffDNA a cfDNA namiesto qPCR. Jednou z možností je 

dPCR. Princíp metódy je založený na kvantifikácii množstva sledovanej DNA vo 

vzorke pomocou počítania amplifikácií jej jednotlivých molekúl (VOGELSTEIN a 

KINZLER 1999). Táto metóda bola v rámci jednej štúdie použitá pre detekciu trizómie 

21 (LO et al. 2007) ale aj pre identifikovanie monogénne podmienených chorôb (LUN 

et al. 2008b). Otázkou zostáva či je dPCR presnejšie ako qPCR. O tom by sa dalo 

diskutovať, pretože niektoré štúdie tvrdia, že dPCR je presnejšie (YIN et al. 2014 a LIM 

et al. 2011 a LUN et al. 2008a) a iné, že výsledky z obidvoch metód sú porovnateľné 

(MANOKHINA et al. 2014).  

 

6.2	  Detekcia	  trizómie	  21	  
 

Druhým cieľom diplomovej práce bolo definovať súbor hodnôt pre pomer 

AIRE/RASSF1A, za pomoci, ktorého bude možné odlíšiť fyziologické tehotenstvo od 

tehotenstva, kde plod trpí trizómiou 21. chromozómu.  

Súbor hodnôt bol definovaný na základe intervalu spoľahlivosti na hladine 

významnosti α=0,05, ktorý bol získaný testovaním 25 vzoriek plazmy od tehotných 

žien, u ktorých bol na základe invazívneho vyšetrenia určený normálny karyotyp. 

Priemerná hodnota pomeru AIRE/RASSF1A pre prvú testovanú skupinu bola 1,29±0,60 

a intreval spoľahlivosti na hladine významnosti α=0,05 bol 1,04 – 1,53. 
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Druhou testovanou skupinou boli 4 vzorky plazmy od tehotných žien, u ktorých 

bola na základe invazívneho vyšetrenia detekované trizómia 21. Priemerná hodnota 

pomeru AIRE/RASSF1A pre trizómické tehotenstvá bola 0,99±0,04 a interval 

spoľahlivosti na hladine významnosti α=0,05 bol 0,92 – 1,06. 

Na základe publikácie ZHANG et al. (2011) a teoretických znalostí príčin 

Downovho syndrómu bola na začiatku vyslovená alternatívna hypotéza, ktorá tvrdí, že 

medzi súborom hodnôt získaným od euploidných tehotenstiev a súborom hodnôt 

získaným od trizómických tehotenstiev 21. chromozómu existuje štatisticky významný 

rozdiel, ktorý umožní detekovať trizómiu 21.  

V rámci druhého cieľu bola testovaná platnosť alternatívnej hypotézy. Pre tento 

účel bol použitý neparametrický test, konkrétne Mann-Whitneyov test. Výsledok 

preukázal platnosť nulovej hypotézy, p = 0,0513 na hladine významnosti α=0,05, čo 

znamená, že alternatívna hypotéza neplatí a na základe pomeru AIRE/RASSF1A nie je 

možné identifikovať Downov syndróm. 

Na základe teoretických znalostí o príčíne Downovho syndrómu a výsledkov 

práce skupiny ZHANG et al. z roku 2011 existoval predpoklad, že hodnoty pomeru 

AIRE/RASSF1A pre trizómické tehotenstvá 21. chromozómu budú vyššie ako hodnoty 

pre euploidné tehotenstvá a nebudú vpadať do intervalu spoľahlivosti, pre túto skupinu 

tehotenstiev. Avšak výsledky diplomovej práce poukazujú na úplne opačný trend              

a hodnoty pomeru AIRE/RASSF1A pre trizómické tehotenstvá sú nižšie. Na základe 

výsledku Mann-Whitneyovho testu (p = 0,0513) bol takmer preukázaný štatisticky 

významný rozdiel medzi testovanými súbormi, odporujúci pôvodnému predpokladu a 

nastoľujúci radu otázok týkajúcích sa funkcie a zpôsobu odbourávania fetálnych 

sekvencií v materskej plazme. V tomto smere však chýbajú literárne údaje. 

Jedným z dôvodov takéhoto výsledku, može byť samotný spôsob, ktorým bol 

gén AIRE vybraný ako metylačne špecifický epigenetický marker pre detekciu trizómie 

21. Voľba tohoto génu bola založená na empiricky získaných experimetálnych dátach, 

ale biologická podstata hypermetylácie génu AIRE v placente nebola vysvetlená. 

Jedným zaujímavým prípadom, ktorý sa týka génu AIRE a trizómie 21, kde sa výsledky 

vymykajú teoretickým predpokladom je, že aj napriek extra chromozómu 21 sa u 

pacientoch s Downovým syndrómom potvrdila až dvakrát nižšia expresia génu AIRE 

ako u zdravých jedincoch. Tento fenomém potvrdilo niekoľko štúdií (GIMÉNEZ-

BARCONS et al. 2014 a LIMA et al. 2011). 
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Keďže výber génu AIRE ako metylačne špecifického epigenetického markeru 

pre detekciu trizómie 21, može byť považovaný za nie úplne správnu voľbu, bolo by 

možné upraviť metódu použitím iného markeru, ktorý by bol špecifickejší.  

V rámci jednej štúdie (CHIM et al. 2008) bolo testovaných 114 CpG 

ostrovčekov na chromozóme 21, ktoré by mohli slúžiť ako epigenetické markery. Z 

celkového súboru bolo vybraných 22, ktoré boli buď metylované v placente                       

a nemetylované v krvných bunkách matky alebo opačne. 

Jedným z týchto markerov, ktorý by mohol byť použitý na miesto génu AIRE aj 

v ďalšej práci je HLCS (holocarboxylase synthetase), pretože podobne ako AIRE je 

hypermetylovaný v placente a hypometylovaný v bunkách krvi matky. Skupinou LIM et 

al. 2014 bol použitý na detekciu trizómie 21 v kombinácii s RASSF1A. Tento istý 

marker bol použitý aj v inej štúdii (TONG et al. 2010) pre identifikovanie Downovho 

sydrómu, avšak v tomto prípade bol použitý v kombinácii s lokusom ZFY a aneuploiidia 

bola detekovaná na základe stanovenia chromozómovej dávky. 

V ďalšej štúdii bol ako možný metylačne špecifický epigenetický marker 

identifikovaný gén CHMP3 (charged multivesicular body protein 3, známy aj pod 

názvom GCI-149) (YIN et al. 2014), ktorý leží na 21. chromozóme. Tetno gén je tiež 

metylovaný v placente a nemetylovaný v krvných bunkách matky. 

Jedna z už spomínaných skupín (LIM et al. 2014) testovala aj iný metylačne 

špecifický epigenetický marker, PDE9A (phosphodiesterase 9A), ktorý opäť leží na 

chromozóme 21, avšak je hypometylovaný v placente a hypermetylovaný v krvných 

bunkách matky. Detekcia trizómie 21 bola založená na kvantifikovaní metylovanej a 

nemetylovanej formy génu PDE9A prostredníctvom qMSP.  

 Tretím cieľom diplomovej práce bolo porovnať výsledky získané v rámci tejto 

práce z výsledkami, ktoré získala skupina vedcov pod vedením Zhang a ktoré boli 

publikované v roku 2011. 

Pri porovnaní výsledkov pre skupinu euploidných tehotenstiev s výsledkami z 

publikácie pre tú istú skupinu testovaných, kde bol priemer pomeru AIRE/RASSF1A 

1,07±0,35 a interval spoľahlivosti na hladine významnosti α=0,05 bol 0,33 – 1,77, je 

viditeľný patrný rozdiel. Priemerná hodnota získaná v rámci diplomovej práci je vyššia, 

tak isto ako smerodatná odchylka, ktorá poukazuje na väčšiu variabilitu výsledkov. Na 

druhej strane interval spoľahlivosti na hladine významnosti α=0,05 stanovený                     
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v diplomovej práci má oveľa nižšie rozmedzie hodnôt v porovnaní s publikáciou 

skupiny ZHANG et al. (2011). 

Jedným z dôvodov takéhoto rozdielu môže byť veľký rozdiel v počte 

testovaných tehotných žien. Zatiaľ čo v diplomovej práci bolo testovaných 25 vzoriek 

materskej plazmy, v spomínanom článku bolo testovaných 266 tehotných žien. V 

obidvoch prípadoch však boli testované iba 4 tehotenstvá s Downovým syndrómom. 

Druhým faktorom, ktorý mohol výsledky ovplyvniť, je rozdiel v gestačnom 

týždni, kedy bola pacientke odobraná vzorka krvi. Priemerná hodnota pre vzorky 

použité v diplomovej práci bol 17. týždeň a pre vzorky z článku (ZHANG et al. 2011) 

to bol 22. týždeň. Aj keď sa na základe našich výsledkov nepotvrdila žiadna závislosť 

relatívnej koncentrácie cffDNA na gestačnom týždni, existujú publikácie, ktorý tento 

trend potvrdzujú (LO et al. 1998a a LUN et al. 2008a) . Publikácia ZHANG et al. 

(2011) ale uvádza, že pomer metylovaných fetálnych sekvencií AIRE/RASSF1A v 

materskej plazme zostává počas celého tehotenstva nezmenený. 

Tretí faktor, ktorý mohol spôsobiť rozdiely medzi hodnotami získanými v 

diplomovej práci a v článku sú populačné rozdiely. Zatiaľ čo v rámci tejto práce sú 

testované iba tehotné ženy z Českej republiky, v článku sú testované tehotné ženy z 

Číny. Jedným z rozdielov medzi populáciami môže byť metylačný profil testovaných 

génov, ktorý je zavislý na veku a strave matky, na jej glykémii v krvi a strese, v ktorom 

matka žije (YIN et al. 2014). Ďalším rozdielom môže byť samotná koncentrácia 

cffDNA v materskej plazme. 

Pre skupinu trizómických tehotenstiev neboli v článku uvedené žiadne výsledky, 

preto nie je možné ich porovnanie s výsledkami z diplomovej práce 

Pre celkové zhrnutie je možné poveďať, že aj napriek negatívnemu výsledku 

diplomovej práce, ktorý by mohol byť zmenený úpravami spomenutými v diskusii, 

existuje viacero štúdií, ktoré potvrdzujú, že použitie metylačne špecifických 

epigenetických markerov pre detekciu Downovho syndrómu je sľubnou alternatívou, 

ktorá môže nahradiť drahšie alebo menej špecifické metódy NPD. 
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7.	  Záver	  
 

Cieľom diplomovej práce bolo zavedenie metódy pre detekciu trizómie 21 na 

základe publikácie ZHANG et al. (2011). Metóda je založená na stanovení pomeru pre 

gény AIRE a RASSF1A, ktoré sú známe ako metylačne špecifické epigenetické markery, 

prostredníctvom kvantifikácie cffDNA v plazme tehotnej ženy za pomoci restrikčných 

endonukleáz a qPCR. 

V rámci optimalizácie izolačného kroku bol testovaný vstupný objem plazmy a 

elučný objem. Na základe výsledkov bol vybraný vstupný objem 5 ml plazmy a elučný 

objem 30 µl. Z výsledkov optimalizácie štiepiacej reakcie bol z dvoch testovaných 

časov vybraný čas restrikcie 2 hodiny. Taktiež bolo testované rozdelenie experimentu 

do dvoch dní, vzorky boli po štiepení zmrazené. Tento postup sa však neosvedčil. Pri 

kvantifikácii cffDNA boli skúšané dva teplotné profily a dva typy Master Mixu na 

princípe SYBR Greenu. Výsledky preukázali, že použitie protokolu 1 a QuantiTect 

SYBR Green PCR Master Mix od spoločnosti QIAGEN je efektívnajšie. 

Druhým cieľom diplomovej práce bolo definovať súbor hodnôt pre pomer 

AIRE/RASSF1A, ktorý umožní odlíšiť euploidné tehotenstvo od trizómického a 

otestovanie alternatívnej hypotézy. Pre tento účel bolo testovaných 25 vzoriek plazmy 

od tehotných žien, u ktorých bol na základe invazívneho vyšetrenia určený normálny 

karyotyp. Priemerná hodnota pomeru AIRE/RASSF1A pre euploidné tehotenstvá bola 

1,29±0,60 a intreval spoľahlivosti na hladine významnosti α=0,05 bol 1,04 – 1,53. 

Druhým testovaným súborom hodnôt boli 4 vzorky plazmy od tehotných žien,                  

u ktorých bol invazívnym vyšetrením diagnostikovaný Downov syndróm. Priemerná 

hodnota pomeru AIRE/RASSF1A pre trizómické tehotenstvá bol 0,99±0,04 a interval 

spoľahlivosti na hladine významnosti α=0,05 bol 0,92 – 1,06. 

Testovanie platnosti alternatívnej hypotézy pomocou  Mann – Whitneyovho 

testu na hladine významnosti α=0,05, preukázalo, že táto hypotéza neplatí (p= 0,0513)         

a medzi testovanými súbormi neexistuje štatisticky významný rozdiel. Metóda nemôže 

byť použitá pre detekciu Downovho syndrómu, pretože pomer AIRE/RASSF1A nie je 

dostatočne špecifickým markerom pre odlíšenie euploidného tehotenstva od 

trizómického tehotenstva 21. chromozómu. 

Tretím cieľom bolo porovnanie výsledkov diplomovej práce s výsledkami 

skupiny ZHANG et al. z roku 2011. Preukázalo sa, že priemerná hodnota a smerodatná 
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odchylka pomeru AIRE/RASSF1A je patrne vyššia ako bolo uvedené v ich publikácii. 

Naopak interval spoľahlivosti, ktorý bol určený v diplomovej práci má menšie 

rozmedzie hodnôt ako inertval spoľahlivosti v spomínanej publikácii, čo poukazuje na 

väčšiu variabilitu medzi hodnotami. 

Na rozdiel od pôvodného predpokladu, že pomer metylovaných fetálných 

sekvencíí AIRE/RASSF1A v materskej plazme by mal byť u tehotenstiev s trizómiou 21. 

chromozómu signifikantne zvýšený oproti tehotenstvám s euploidným plodom, 

výsledky diplomovej práce dokumentují opačný trend. Nižšie hodnoty tohoto pomeru u 

trizómických tehotenstiev by mohli byť vysvetlené v náväznosti na lepšie poznanie 

funkcií a zpôsobu odbourávania fetálnej DNA v materskej plazme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	   88	  

9.	  Zoznam	  použitej	  literatúry	  
 
 

1. Anton L., Olarerin-George A. O., Schwartz N., Srinivas S., Bastek J., Hogenesch J. B., Elovitz 
M. A. (2013): miR-210 Inhibits Trophoblast Invasion and Is a Serum Biomarker for 
Preeclampsia. The American Journal of Pathology 183 (5): 1437 – 1445. 

2. Alfirevic Z., Mujezinovic F., Sundberg K. (2003): Amniocentesis and chorionic villus sampling 
for prenatal diagnosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 3: CD003252. 

3. Asim A., Kumar A., Muthuswamy S., Jain S., Agarwal S. (2015): “Down syndrome: an insight 
of the disease”. Journal of Biomedical Science 22 (41): 2 – 9. 

4. Baek D., Villén J., Shin Ch., Camargo F. D., Gygi S. P., Bartel D. P. (2008): The impact of 
microRNAs on protein output. Nature 455 (7209): 64 – 71. 

5. Bianchi D. W., Flint A. F., Pizzimenty M. F., Knoll J. H. M., Latt S. A. (1990): Isolation of fetal 
DNA from nucleated erythrocytes in maternal blood. Proceedings of the National Academy of 
Science 87: 3279 – 3283. 

6. Bianchi D. W., Zickwolf G. K., Weil G. J., Sylvester S., DeMaria M. (1996): Male fetal 
progenitor cells persist in maternal blood for as long as 27 years postpartum. Proceedings of the 
National Academy of Science 93: 705 – 708. 

7. Bischoff Z. F.,, Sinacori M. K., Dang D. D., Marquez-Do D., Horne C., Lewis D. E., Simpson J. 
L. (2002): Cell-free fetal DNA and intact fetal cells in maternal blood circulation: implications 
for first and second trimester non-invasive prenatal diagnosis. Human Reproduction update 8 
(6): 493 – 500. 

8. Bjorses P., Aaltonen J., Vikman A., Perheentupa J., Ben-Zion G., Chiumelloj G., Dahl N., 
Heideman P., Hoorweg-Nijman J.J.G., Mathivon L. (1996): Genetic homogeneity of 
autoimmune polyglandular disease Type I. The American Society of Human Genetics 59: 879 – 
886. 

9. Burbee D. G., Forgacs E., Zochbauer-Muller S., Shivakumar L., Fong K., Gao B., Randle D., 
Kondo M., Virmani A., Bader S. (2001): Epigenetic Inactivation of RASSF1A in lung and breast 
cancers and malignant phenotype suppression. Journal of the National Cancer Institute 93 (9): 
691 – 699. 

10. Burton G. J., Jones C. J. P. (2009): Syncytial knots, sprouts, apoptosis, and trophoblast 
deportation from the human placenta. Taiwan Journal of Obstetric Gynecology 48 (1): 28 – 37. 

11. Bustin S. A., Benes V., Garson J. A., Hellemans J., Huggett J., Kubista M., Mueller R., Nolan 
T., Pfaffl M. W., Shipley G. L. (2009): The MIQE guidelines: Minimum information for 
publication of quantitative real-time PCR experiments. Clinical Chemistry 55 (4): 611 – 622. 

12. Carothers A.D., Hecht Ch. A., Hook E. B. (1999): International variation in reported livebirth 
prevalence rates of Down syndrome, adjusted for maternal age. Journal of Medical Genetics 36: 
386–393. 

13. Cirigliano V., Voglino G., Ordonez E., Marongiu A.,Paz Canadas M., Ejarque M., Rueda L., 
Lloveras E., Fuster C., Adinolf M. (2009): Rapid prenatal diagnosis of common chromosome 
aneuploidies by QF-PCR, results of 9 years of clinical experience. Prenatal Diagnosis 29: 40–
49. 

14. Clausen F. B., Jakobsen T. R., Rieneck K., Krog G. R., Nielsen L. K. et al. (2013): pre-analytical 
conditions in non-invasive prenatal testing of cell-free fetal RHD. PLoS ONE 8(10): e76990. 

15. Clausen F. B., Krog G. R., Rieneck K., Dziegiel M. H. (2007): Improvement in fetal DNA 
extraction from maternal plasma. Evaluation of the NucliSens Magnetic Extraction system and 
the QIAamp DSP Virus Kit in comparison with the QIAamp DNA Blood Mini Kit. Prenatal 
Diagnosis 27: 6 – 10. 

16. Clausen F. B., Steffensen R., Christiansen M., Rudby M., Jakobsen M. A., Jakobsen T. R., Krog 
G. R., Madsen R. D., Nielsen K. R., Rieneck K. (2014): Routine noninvasive prenatal screening 
for fetal RHD in plasma of RhD-negative pregnant women—2 years of screening experience 
from Denmark. Prenatal Diagnosis 34: 1 – 6. 

17. Conner S. N., Longman R. E., Cahill A. G. (2014): The role of ultrasound in the diagnosis of 
fetal genetic syndromes. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 28(3): 
417–428. 

18. Contreras M. (1998): The prevention of Rh haemolytic disease of the fetus and newborn – 
general backround. British Journal of Obstetrics and Gyneacology 105 (18): 7 – 10. 

19. Denli A. M., Tops B. B. J., Plasterk R. H. A, Ketting R. F., Hannon G. J. (2004): Processing of 
primary microRNAs by the Micropprocessor complex. Nature 432: 231 – 235. 



	   89	  

20. Devaney S. A., Palomaki G. E., Scott J. A., Bianchi D. W. (2011): Noninvasive fetal sex 
determination using cell-free fetal DNA a systematic review and meta-analysis. The Journal of 
The Medical Association 306 (6): 627 – 636. 

21. Donninger H., Vos M. D., Clark G. J. (2007): The RASSF1A tumor suppressor. Journal of  Cell 
Science 120: 3163 – 3172. 

22. Eisenberg B., Wapner R. J. (2002): Clinical proceduress in prenatal diagnosis. Best Practice & 
Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 16 (5): 611 – 627. 

23. Epstein C. J., Scriver C. R., Beaudet A. L., Sly W. S., Valle D. (2001): The metabolic & 
molecular bases of inherited disease. New York: McGraw-Hill: p. 1223–56. 

24. Esteller M., Sanchez-Cespedes M., Rosell R., Sidransky D., Baylin S. B., Herman J. G. (1999): 
Detection of aberrant promoter hypermethylation of tumor suppressor genes in serum DNA from 
non-small cell lung cancer patients. Cancer Research 59: 67 – 70. 

25. Fan H. CH., Blumenfeld Y. J., Chitkara U., Hudgins L., Quake S. R. (2008): Noninvasive 
diagnosis of fetal aneuploidy by shotgun sequencing DNA from maternal blood. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America 105 (42): 16266 – 16271. 

26. Finning K., Martin P., Summers J., Massey E., Poole G., Daniels G. (2008): Effect of high 
throughput RHD typing of fetal DNA in maternal plasma on use of anti-RhD immunoglobulin in 
RhD negative pregnant women: prospective feasibility study. British Medical Journal 336: 816 
– 822. 

27. Flori E., Doray B., Gautier E., Kohler M., Ernault P., Flori J., Costa J.M. (2004): Circulating 
cell-free fetal DNA in maternal serum appears to originate from cyto- and syncytio-trophoblastic 
cells. Case report. Human Reproduction 19 (3): 723 – 724. 

28. Fogarty N. M. E, Ferguson-Smith A. C., Burton G. J. (2013): Syncytial knots (Tenney-Parker 
changes) in the human placenta: evidence of loss of transcriptional activity and oxidative 
damage. The American Journal of Pathology 183 (1): 144 – 152. Gall J. G., Pardue M. L. (1969) 
Formation and detection of RNA – DNA hybrid molecules in cytological preparations. Genetics 
63: 378 – 383. 

29. Fuke C., Shimabukuro M., Petronis A., Sugimoto J., Oda T., Miura K., Miyazaki T., Ogura C., 
Okazaki Y., Jinno Y. (2004): Age related chenge in 5-methylcytosine content in human 
peripheral leukocytes and placentas: an HPLC-based study. Annals of Human Genetics 68: 196 -
204. 

30. Ghahramani F., Alimohamadi Y., Mahboubi M., Afrasiabi A. (2014): Negative predictive value 
of the CVS (chorionic villous sampling) in the diagnosis of thalassemia in genetic laboratory of 
Dastgheib hospital, Shiraz, Iran, 2012. Archives of Iranian Medicine 17 (7): 483 – 485. 

31. Gilad S., Meiri E., Yogev Y., Benjamin S., Lebanony D., Yerushalmi N., Benjamin H., Kushnir 
M., Cholakh H., Melamed N. (2008): Serum MicroRNAs Are Promising Novel Biomarkers. 
PLoS ONE 3(9): e3148. 

32. Giménez-Barcons M., Casteràs A., Armengol Mdel P., Porta E., Correa P. A., Marín A., Pujol-
Borrell R., Colobran R. (2014): Autoimmune predisposition in Down syndrome may result from 
a partial central tolerance failure due to insufficient intrathymic expression of AIRE and 
peripheral antigens. The Journal of Immunology 193 (8): 3872 -3879. 

33. Gratacós E., Nicolaides K. (2014): Clinical perspective of cell-free dna testing for fetal 
aneuploidies. Fetal Diagnosis and Therapy 35: 151 – 155. 

34. Grati F. R., Grimi B, Frascoli G., Di Meco A. M., Liuti R.,  Milani S., Trotta A., Dulcetti F., 
Grosso E., Miozzo M. (2006): Confirmation of mosaicism and uniparental disomy in 
amniocytes, after detection of mosaic chromosome abnormalities in chorionic villi. European 
Journal of Human Genetics 14: 282–288. 

35. Grunau C., Clark S. J., Rosenthal A. (2001): Bisulfite genomic sequencing: systematic 
investigation of critical experimental parametres. Nucleic Acids Research 29 (13): e65 – e72. 

36. Gu Y., Sun J., Groome L. J., Wang Y. (2013): Differential miRNA expression profiles between 
the first and third trimester human placentas. American Journal of  Physiology Endocrinology 
Metabolism 304: E836 – E843. 

37. Guo H., Ingolia N. T., Weissman J. S., Bartel D. P. (2010): Mammalian microRNAs 
predominantly act to decrease target mRNA levels. Nature 466 (7308): 835 – 840. 

38. Hall M. P., Hill M., Zimmermann B., Sigurjonsson S., Westemeyer M. (2014): Non-invasive 
prenatal detection of trisomy 13 using a single nucleotide polymorphism- and informatics-based 
approach. PLoS ONE 9(5): e96677. 

39. Halonen M., Eskelin P., Myhre A., Perheentupa J., Husebye, E. S., Kampe O., Rorsman F., 
Peltonen L., Ulmanen I., Partanen J. (2002): AIRE mutations and human leukocyte antigen 
genotypes as determinants of the autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal 



	   90	  

dystrophy phenotype. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87 (6): 2568 – 
2574. 

40. Hamidah N. H., Munirah A. R., Hafiza A., Farisah A. R., Shuhaila A., Norzilawati M. N., Jamil 
M. Y., Ainoon O. (2014): Prenatal diagnosis of aneuploidies in amniotic fluid by multiple 
ligation-dependent probe amplification (MLPA) analysis. Malaysian Journal of Pathology 
36(3): 163 – 168. 

41. Herman J., Graff J., Myohanen S., Nelkin B., Baylin S. B. (1996): Methylation-specific PCR: A 
novel PCR assay for methylation status of CpG islands. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 93: 9821 – 9826. 

42. Herzenberg L. A., Bianchi D.W., Schroder J., Cann H. M., Michaeliverson G. (1979): Fetal cells 
in the blood of pregnant women: Detection and enrichment by fluorescence-activatedcellsorting. 
Proceedings of the National Academy of Science 76 (3): 1453 – 1455.  

43. Higuchi R., Fockler C., Dollinger G., Watson R. (1993): Kinetic PCR analysis: Real – time 
monitoring of DNA amplification reaction. Biotechnology (N Y) 11 (9): 1026 – 1030. 

44. Hooks J., Wolfberg A. J., Wang E. T., Struble C. A., Zahn J., Juneau K., Mohseni M., Huang S., 
Bogard P., Song K. et al. (2014): Non-invasive risk assessment of fetal sex chromosome 
aneuploidy through directed analysis and incorporation of fetal fraction. Prenatal Diagnosis 34: 
1 – 4.  

45. Huang Z., Fong Ch., Gauthaman K., Sukumar P., Choolani M., Bongso A. (2011): Novel 
Approaches to Manipulating Foetal Cells in the Maternal Circulation for Non-Invasive Prenatal 
Diagnosis of the Unborn Child. Journal of Cellular Biochemistry 112: 1475–1485. 

46. Huppertz B.,Kadyrov M., Kingdom J. C. P. (2006): Apoptosis and its role in the trophoblast. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology 195: 29–39. 

47. Chan K. C. A., Ding Ch., Gerovassili A., Yeung S. W., Chiu R. W. K., Leung T. N., Lau T. K., 
Chim S. S. C, Chung G. T. Y.,  Nicolaides K. H. (2006): Hypermethylated RASSF1A in maternal 
plasma: a universal fetal dna marker that improves the reliability of noninvasive prenatal 
diagnosis. Clinical Chemistry 52 (12): 2211 – 2218. 

48. Chan K. C. A., Zhang J., Hui A. B. Y., Wong N., Lau T. K., Leung T. N., Lo K., Huang D. W. 
S., Lo Y. M. D. (2004): Size distributions of maternal and fetal DNA in maternal plasma. 
Clinical Chemistry 50 (1): 88 – 92. 

49. Cheloufi S., Dos Santos C. O., Chong M. M. W., Hannon G. J. (2010): A Dicer-independent 
miRNA biogenesis pathway that requires Ago catalysis. Nature 465 (7298): 584 – 589. 

50. Cheung H., Lee T., Rennert O. M., Chan W. (2012): Methylation profiling using methylated 
DNA immunoprecipitation and tiling array hybridization. Methods in Molecular Biology 825: 
115 – 126. 

51. Chen D., Wang W. (2013): Human placental microRNAs and preeclampsia. Biology of 
Reproduction 88 (5): 130, 1 – 11. 

52. Chim S. S. C., Jin S., Lee T. Y. H., Lun F. M. F., Lee W. S., Chan L. Y. S., Jin Y., Yang N., 
Tong Y. K., Leung T. Y. (2008): Systematic search for placental DNA - methylation markers on 
chromosome 21: Toward a maternal plasma-based epigenetic test for fetal trisomy 21. Clinical 
Chemistry 54 (3): 500 – 511. 

53. Chim S. S. C., Tong Y. K., Chiu R. W. K., Lau T. K., Leung T. N., Chan L. Y. S., Oudejans C. 
B. M., Ding Ch., Lo Y. M. D. (2005): Detection of the placental epigenetic signature of the 
maspin gene in maternal plasma. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America 102 (41): 14753 -14758. 

54. Chiu W. K. R., Lau T. K., Cheung P. T., Gong Z. Q., Leung T. N., Lo Y. M. D. (2002): 
noninvasive prenatal exclusion of congenital adrenal hyperplasia by maternal plasma analysis: a 
feasibility study. Clinical Chemistry 48 (5): 778 – 780. 

55. Chiu R. W. K., Chan K. C. A., Gao Y., Lau V. Y. M., Zheng W., Leung T. Y., Foo Ch. H. F., 
Xie B., Tsui N. B. Y, Lun F. M. F. (2008): Noninvasive prenatal diagnosis of fetal chromosomal 
aneuploidy by massively parallel genomic sequencing of DNA in maternal plasma. Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America 105 (51): 20458 – 20463.  

56. Choolani M., Mahyuddin A. P., Hahn S. (2012): The promise of fetal cells in maternal blood. 
Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 26: 655 – 667. 

57. Illanes S., Denbow M., Kailasam C., Finning K., Soothill P.W. (2007): Early detection of cell-
free fetal DNA in maternal plasma. Early Human Development 83: 563 – 566. 

58. Izzi B., Binder A. M., Michels K. B. (2014): Pyrosequencing Evaluation of Widely Available 
Bisulfite Conversion Methods: Considerations for Application. Medical Epigenetics 2 (1): 28 – 
36 



	   91	  

59. Jensen T. J., Dzakula Z., Deciu C., Van den Boom D., Ehrich M. (2012): Detection of 
microdeletion 22q11.2 in a fetus by next-generation sequencing of maternal plasma. Clinical 
Chemistry 58 (7): 1148 – 1151. 

60. Jin S, Lee Y. K., Lim Y. C., Zheng Z., Lin X. M., et al. (2013) Global DNA hypermethylation in 
Down syndrome placenta. PLoS Genetics 9(6): e1003515. 

61. Kalish J. M., Jiang C., Bartolomei M. S. (2014): Epigenetics and imprinting in human disease. 
The International Journal of Developmental Biology 58: 291 – 298. 

62. Kallioniemi A., Kallioniemi O., Sudar D., Rutovitz D., Gray J. W., Waldman F., Pinkel D. 
(1992): Comparative genomic hybridization for molecular cytogenetic analysis of solid tumors. 
Science 258: 818 – 820. 

63. Kamhieh-Milz J., Moftah R. F. H., Bal G., Futschik M., Sterzer V., Khorramshahi O., Burow 
M., Thiel G., Stuke-Sontheimer A.,  Chaoui R. (2014): Differentially expressed microRNAs in 
maternal plasma for the noninvasive prenatal diagnosis of Down syndrome (Trisomy 21). 
BioMed Research International 2014: 402475 – 402484. 

64. Kar M., Ghosh D., Sengupta J. (2007): Histochemical and morphological examination of 
proliferation and apoptosis in human first trimester villous trophoblast. Human Reproduction 22 
(11): 2814 – 2823. 

65. Karampetsou E., Morrogh D., Chitty L. (2014): Microarray Technology for the Diagnosis of 
Fetal Chromosomal Aberrations: Which Platform Should We Use?. Journal of Clinical Medicine 
3(2): 663-678. 

66. Khorram Khorshid H. R., Zargari M., Sadeghi M. R., Edallatkhah H., Shahhosseiny M. H., 
Kamali K. (2013): Early fetal gender determination using real-time PCR analysis of cell-free 
fetal DNA during 6. – 10. Weeks of gestation. Acta Medica Iranica 51 (4): 209 – 214. 

67. Kirchhoff M., Gerdes T., Maahr J., Rose H., Bentz M., Dohner H., Lundsteen C. (1999): 
Deletions below 10 megabasepairs are detected in comparative genomic hybridization by 
standard reference intervals. Genes, Chromosomes & Cancer 25: 410 – 413. 

68. Kotlabova K., Doucha J., Chudoba D., Calda P., Dlouha K., Hromadnikova I. (2013): 
Extracellular chromosome 21-derived microRNAs in euploid & aneuploid pregnancies. Indian 
Journal of Medical Research 138: 935 – 943. 

69. Kruger D. H., Bickle T. A. (1983): Bacteriophage survival: Multiple mechanisms for avoiding 
the deoxyribonucleic acid restriction systems of their hosts. Microbiological Reviews 47 (3): 345 
– 360. 

70. Kyriakou S., Kypri E., Spyrou Ch., Tsaliki E., Velissariou V., Papageorgiou E. A., Patsalis P. C. 
(2013): Variability of ffDNA in maternal plasma does not prevent correct classification of 
trisomy 21 using MeDIP-qPCR methodology. Prenatal Diagnosis 33: 650 – 655. 

71. Landgraf P., Rusu M., Sheridan R., Sewer A., Iovino N., Aravin A., Pfeffer S., Rice A., 
Kamphorst A. O., Landthaler M. (2007): A Mammalian microRNA expression atlas based on 
small RNA library sequencing. Cell 129 (7): 1401 – 1414. 

72. Lapaire O., Holzgreve W., Oosterwijk J.C., Brinkhaus R., Bianchi D.W. (2007): Georg Schmorl 
on trophoblasts in the maternal circulation. Placenta 28: 1 – 5. 

73. Lee R. C., Feinbaum R. L., Ambros V. (1993): The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes 
small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell 75: 843 – 854. 

74. Lee Y., Kim M., Han J., Yeom K., Lee S., Baek S. H., Kim V. N. (2004): MicroRNA genes are 
transcribed by RNA polymerase II. The EMBO Journal 23: 4051 – 4060. 

75. Lee D. E., Kim S. Y., Lim J. H., Park S .Y., Ryu H. M. (2013): Non-Invasive prenatal testing of 
trisomy 18 by an epigenetic marker in first trimester maternal plasma. PLoS ONE 8 (11): 
e78136. 

76. Lecuit M., Nelson D. M., Smith S. D., Khun H., Huerre M., Vacher-Lavenu M., Gordon J. I., 
Cossart P. (2004): Targeting and crossing of the human maternofetal barrier by Listeria 
monocytogenes: Role of internalin interaction with trophoblast E-cadherin. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America 101 (16): 6152 – 6157. 
(supplemnt) 

77. Lepez T., Van de Woestyne M., Deforce D. (2013): Fetal microchimeric cells in autoimmune 
thyroid diseases Harmful, beneficial or innocent for the thyroid gland?. Chimerism 4 (4): 111 – 
118. 

78. Lerman M. I., Minna J. D. (2000): The 630-kb lung cancer homozyous deletion region on human 
chromosome 3p21.3: Identification and evaluation of the resident candidate tumor suppressor 
genes. Cancer Research 60: 6116 – 6133. 

79. Levett L. J., Liddle S., Meredith R. (2001): A large-scale evaluation of amnio-PCR for the rapid 
prenatal diagnosis of fetal trisomy. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 17: 115 – 118. 



	   92	  

80. Lim J. H., Kim S. Y., Park S. Y., Lee S. Y., Kim M. J., et al. (2011): Non-Invasive epigenetic 
detection of fetal trisomy 21 in first trimester maternal plasma. PLoS ONE 6 (11): e27709. 

81. Lim J. H., Lee D. E., Kim K. S., Kim H. J., Lee B. Y., Park S. Y., Ahn H. K., Lee S. W., Kim 
M. Y., Ryu H. M. (2014): Non-invasive detection of fetal trisomy 21 using fetal epigenetic 
biomarkers with a high CpG density. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 52 (5): 641 – 
647. 

82. Lim J. H., Park S. Y., Ryu H. M. (2013): Non-invasive prenatal diagnosis of fetal trisomy 21 
using cell-free fetal DNA in maternal blood. Obstetrics & Gynecology Science 56 (2): 58 – 66. 

83. Lima F. A., Moreira-Filho C. A., Ramos P. L., Brentani H., Lima L., Arrais M., Bento-de-Souza 
L. C., Bento-de-Souza L., Duarte M. I., Coutinho A. (2011): Decreased AIRE expression and 
global thymic hypofunction in Down syndrome. The Kournal of Immunology 187: 3422 – 3430. 

84. Lo Y. M. D., Corbetta N., Chamberlain P. F., Rai V., Sargent I. L., Redman Ch. V. G., 
Wainscoat J. S. (1997): Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. The Lancet 350: 
485–487. 

85. Lo Y. M. D., Hjelm N. M., Path F. R. C., Fidler C., Sargent I. L., Murphy M. F., Chamberlain P. 
F., Poon P. M. K., Redman Ch. W. G. (1998b): Prenatal diagnosis of fetal RhD status by 
molecular analysis of maternal plasma. The New England Journal of Medicine 339 (24): 1734 – 
1738. 

86. Lo Y. M. D., Tein M. S. C., Lau T. K., Haines CH. J., Leung T. N., Poon P. M. K., Wainscoat J. 
S., Johnson P. J., Chang A. M. Z., Hjelm N. M. (1998a): Quantitative Analysis of Fetal DNA in 
Maternal Plasma and Serum: Implications for Noninvasive Prenatal Diagnosis. American 
Journal of Human Genetics 62: 768 – 775. 

87. Lo Y. M. D., Zhang J., Leung T. N., Lau T. K., Chang A. M. Z., Hjelm N. M. (1999): Rapid 
Clearance of Fetal DNA from Maternal Plasma. American Journal of Human Medicine 64: 218 
– 224. 

88. Lo Y. M. D., Lun F. M. F., Chan K. C. A., Tsui N. B. Y., Chong K. C., Lau T. K., Leung T. Y., 
Zee B. C. Y., Cantor CH. R., Chiu R. W. K. (2007): Digital PCR for the molecular detection of 
fetal chromosomal aneuploidy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America 104 (32): 13116 – 13121. 

89. Lun F. M. F., Chiu R. W. K., Chan K. C. A., Leung T. Y., Lau T.K., Lo Y. M. D. (2008a): 
Microfluidics digital PCR reveals a higher than expected fraction of fetal DNA in maternal 
plasma. Clinical Chemistry 54 (10): 1664 – 1672. 

90. Lun F. M. F., Tsui N. B. Y., Chan K. C. A., Leung T. A., Lau T. K., Charoenkwan P., Chow C. 
K. C., Lo W. Y. W., Wanapirak CH., Sanguansermsri T. (2008b): Noninvasive prenatal 
diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA 
in maternal plasma. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 105 (50): 19920 – 19925. 

91. Lund E., Gutinger S., Calado A., Dahlberg J. E., Kutay U. (2004): Nuclear export of microRNA 
precursors. Science 303: 95 – 98. 

92. Luo S., Ishibashi O., Ishikawa G., Ishikawa T., Katayama A., Mishima T., TakizawaT., 
Shigihara T., Goto T., Izumi A. (2009): Human villous trophoblasts express and secrete 
placenta-specific microRNAs into maternal circulation via exosomes. Biology of Reproduction 
81: 717 – 729. 

93. Lusher M. E., Lindsey J. C., Latif F., Pearson A. D. J., Ellison D. W., Clifford S. C. (2002): 
Biallelic Epigenetic inactivation of the RASSF1A tumor suppressor gene in medulloblastoma 
development. Cancer Research 62: 5906 – 5911. 

94. Maccani M. A., Marsit C. J. (2009): Epigenetics in the Placenta. American Journal of 
Reproductive Immunology 62 (2): 78 – 93. 

95. Madjunkova S., Sukarova – Stefanovska E., Kocheva S., Maleva I., Noveski P., Kiprijanovska 
S., Stankova K., Dimcev P., Madjunkov M., Plaseska – Karanfilska D. (2012): Rapid and non 
invasive prenatal diagnosis. Balkan Journal of Medical Genetics 15: 39 – 43. 

96. Malone F. D., Canick J. A., Ball R. H., Nyberg D. A., Comstock Ch. H., Bukowski R., 
Berkowitz R. L., Gross S. J., Dugoff L., Craigo S. D (2005): First-Trimester or Second-
Trimester Screening, or Both, for Down’s Syndrome. The new england journal of medicine 353 
(19): 2001 – 2011. 

97. Manokhina I., Singh T. K., Penaherrera M. S., Robinson W. P. (2014): Quantification of cell-
free DNA in normal and complicated pregnancies: overcoming biological and technical issues. 
PLoS ONE 9 (7): e101500. 



	   93	  

98. McClelland M., Nelson M., Raschke E. (1994): Effectofsite-specific modification on restriction 
endonucleases and DNA modification methyltransferases. Nucleic Acids Research 22 (17): 3640 
– 3659. 

99. Mersy E., Smits L. J. M., Winden L., Die-Smulders C., Paulussen A.D.C., Macville M.V.E., 
Coumans A.B.C., Frints S.G.M. (2013): Noninvasive detection of fetal trisomy 21: systematic 
review and report of quality and outcomes of diagnostic accuracy studies performed between 
1997 and 2012. Human Reproduction Update 9 (4): 318–329. 

100. Mincheva-Nilsson L., Baranov V. (2010): The role of placental exosomes in reproduction. 
American Journal of Reproductive Immunology 63: 520–533. 

101. Mouawia H., Saker A., Jais J., Benachi A., Bussieres L., Lacour B., Bonnefont J., Frydman R., 
Simpson J., Paterlini – Brechot P. (2012): Circulating trophoblastic cells provide genetic 
diagnosis in 63 fetuses at risk for cystic fibrosis or spinal muscular atrophy. Reproductive 
BioMedicine Online 25: 508 – 520. 

102. Mouillet J., Chu T., Sadovsky Y. (2011): Expression Patterns of Placental MicroRNAs. Birth 
Defects Research (Part A) 91: 737 – 743. 

103. Mullis K., Faloona F., Scharf S., Saiki R., Horn G., Erlich H. (1986): Specific enzymatic 
amplification of DNA in vitro: the polymerase chain reaction. Cold Spring Harbor Symposia on 
Quantitative Biology 51 Pt 1: 263 – 273. 

104. Murthy S. K., Malhotra A. K., Maryam S. M., Eman E. A. S., Mohd Al-Rowaished E., Naveed 
S, AlKhayat A. I., AlAli M. T. (2007): Incidence of Down syndrome in Dubai, UAE. Medical 
Principles and Practice 16: 25–28. 

105. Nemescu D., Martinuic V., Gorduza V., Onofriescu M. (2011): Fetal aneuploidy diagnosis 
through rapid fluorescence in situ hybridization (FISH) on uncultured amniocytes. Revista 
Română de Medicină de Laborator 19: 161 – 167. 

106. Ng E. K. O., Tsui N. B. Y., Lau T. K., Leung T. N., Chiu R. W. K, Panesar N. S., Lit L. C. W., 
Chan K., Lo Y. M. D. (2003): mRNA of placental origin is readily detectable in maternal 
plasma. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100 
(8): 4748 – 4753. 

107. Nicolaides K. H., Syngelaki A., Gil1 M., Atanasova1 V., Markova D. (2013): Validation of 
targeted sequencing of single-nucleotide polymorphisms for non-invasive prenatal detection of 
aneuploidy of chromosomes 13, 18, 21, X, and Y. Prenatal Diagnosis 33: 575 – 579. 

108. Norton M. E., Brar H., Weiss J., Karimi A., Laurent L. C., Caughey A. B., Rodriguez M. H., 
Williams J., Mitchell M. E., Adair Ch. D. (2012): Noninvasive chromosomal evaluation (NICE) 
study: results of a multicenter prospective cohort study for detection of fetal trisomy 21 and 
trisomy 18. American Journal of Obstetrics and Gynecology 207 (137): e1 – 8. 

109. Nygren A. O. H., Dean J., Jensen T. J., Kruse S., Kwong W., Van den Boom D., Ehrich M. 
(2010): Quantification of fetal DNA by use of methylation-based DNA discrimination. Clinical 
Chemistry 56 (10): 1627 – 1635. 

110. Old R. W., Crea F., Puszyk W., Hultén M. A. (2007): Candidate epigenetic biomarkers for non-
invasive prenatal diagnosis of Down syndrome. Reproductive BioMedicine Online 15 (2): 227 – 
235.  

111. Palomaki G. E., Deciu C., Kloza E. M., Lambert-Messerlian G. M., Haddow J. E., Neveux L. 
M., Ehrich M., Van den Boom D., Bombard A. T., Grody W. W. (2014): DNA sequencing of 
maternal plasma reliably identifies trisomy 18 and trisomy 13 as well as down syndrome: an 
international collaborative study. Genetics in Medicine 14 (3): 296 -305. 

112. Pantham P., Askelund K.J., Chamley L.W. (2011): Trophoblast deportation part II: A review of 
the maternal consequences of trophoblast deportation. Placenta 32: 724 – 731. 

113. Perniola R., Musco G. (2014): The biophysical and biochemical properties of the autoimmune 
regulator (AIRE) protein. Biochimica et Biophysica Acta 1842: 326 – 337. 

114. Peters D., Chu T., Yatsenko S. A., Hendrix N., Hogge W. A., Surti U., Bunce K., Dunkel M., 
Shaw P., Rajkovic A. (2011): Noninvasive prenatal diagnosis of a fetal microdeletion syndrome. 
The New England Journal of Medicine 365 (19): 1847 – 1848. 

115. Pfaffl M. W. (2001): A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-
PCR. Nucleic Acids Research 29 (9): 2002 – 2007. 

116. Pinkel D., Straume T., Gray J. W. (1986): Cytogenetic analysis using quantitative, high-
sensitivity, fluorescence hybridization. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America 83: 2934 – 2938. 

117. Poon L. L. M.,  Leung T. N., Lau T. K., Chow K. C. K.,  Lo Y. M. D. (2002): Differential DNA 
methylation between fetus and mother as a strategy for detecting fetal dna in maternal plasma. 
Clinical Chemistry 48 (1): 35 – 41. 



	   94	  

118. Rickman L., Fiegler H., Shaw-Smith C., Nash R., Cirigliano V., Voglino G., Ng B. L., Scott C., 
Whittaker J., Adinolfi M., Carter N. P., Bobrow M. (2006): Prenatal detection of unbalanced 
chromosomal rearrangements by array CGH. Journal of Medical Genetics 43: 353–361. 

119. Rijnders R. P. J., Van der Schoot C. E., Bossers B., De Vroede M., Christiaens G. (2001): Fetal 
sex determination from maternal plasma in pregnancies at risk for congenital adrenal 
hyperplasia. The American College of Obstetricians and Gynecologists 98 (3): 374 – 378. 

120. Ririe K. M., Rasmussen R. P., Wittwer C. T. (1997): Product  differentiation by analysis of 
DNA melting curves during the polymerase chain reaction. Analytical Biochemistry 245: 154 – 
160. 

121. Saito H., Sekizawa A., Morimoto T., Suzuki M., Yanaihara T. (2000): Prenatal DNA diagnosis 
of a single-gene disorder from maternal plasma. The Lancet 356 (9236): 1170. (abstrakt) 

122. Scheffer P. G., Van der Schoot C. E., Page-Christiaens G. C. M. L., Bossers B., Van Erp F., De 
Haas M. (2010): Reliability of fetal sex determination using maternal plasma. Obstetrics & 
Gynecology 115 (1): 117 – 126. 

123. Schneid H., Seurin D., Vazquez M., Gourmelen M., Cabrol S., Le Bouc Y. (1993): Parental 
allele specific methylation of the human insuline-like growth factor II gene and Beckwith-
Wiedemann syndrome. Journal of Medical Genetics 30: 353 – 362. 

124. Simpson J. L. (2013): Cell-free fetal DNA and maternal serum analytes for monitoring 
embryonic and fetal status. Fertility and Sterility 99 (4): 1124 – 1134.  

125. Skogberg G., Lundberg V., Lindgren S., Gudmundsdottir J., Sandstrom K., Kampe O., Anneren 
G., Gustafsson J., Sunnegardh J., Van der Post S. (2014): Altered expression of autoimmune 
regulator in infant down syndrome thymus, a possible contributor to an autoimmune phenotype. 
The Journal of Immunology 193: 2187 – 2195. 

126. Sparks A. B., Struble C. A., Wang E. T., Song K., Oliphant A. (2012): Noninvasive prenatal 
detection and selective analysis of cell-free DNA obtained from maternal blood: evaluation for 
trisomy 21 and trisomy 18. American Journal of Obstetrics and Gynecology 206 (319): e1 – 9. 

127. Sparks A. B., Wang1 E. T., Struble1 C. A., Barrett1 W., Stokowski1 R., McBride C., Zahn J., 
Lee K., Shen N., Doshi J. (2012): Selective analysis of cell-free DNA in maternal blood for 
evaluation of fetal trisomy. Prenatal Diagnosis 32: 3 – 9. 

128. Srinivasan A., Bianchi D. W., Huang H.,  Sehnert A. J., Rava R. P. (2013): Noninvasive 
Detection of Fetal Subchromosome Abnormalities via Deep Sequencing of Maternal Plasma. 
The American Journal of Human Genetics 92: 167–176. 

129. Steele M. W., Breg W. R. (1966): Chromosome analysis of human amniotic – fluid cells. The 
Lancet  1 (7434): 383 – 385. 

130. Su M. A., Giang K., Žumer K., Jiang H., Oven I., Rinn J. L., DeVoss J. J., Johannes J. P.A., Lu 
W., Gardner J. (2008): Mechanisms of an autoimmunity syndrome in mice caused by a dominant 
mutation in Aire. The Journal of Clinical Investigation 118: 1712–1726. 

131. Sumner A. T., Evans H. J. (1973): Mechanisms involved in the bandingof chromosomes with 
quinacrine and Giemsa: II. The interaction of the dyes with the chromosomal components. 
Experimental Cell Research 81 (1): 223 – 236. (abstrakt) 

132. Tang N. L. S., Leung T. N.,  Zhang J., Lau T. K.,  Lo Y. M. D. (1999): detection of fetal-derived 
paternally inherited X-chromosome polymorphisms in maternal plasma. Clinical Chemistry 45 
(11): 2033 – 2035. 

133. Tjoa M. L., Delli-Bovi L., Johnson K. L., Bianchi D. W. (2007): Antibodies to trophoblast 
antigens HLA-G, placenta growth factor, and neuroD2 do not improve detection of circulating 
trophoblast cells in maternal blood. Fetal Diagnosis and Therapy 22: 85 – 89. 

134. Tomari Y., Zamore P. D. (2005): Perspective: machines for RNAi. Genes & Development 19: 
517 – 529. 

135. Tong Y. K., Jin S., Chiu R. W. K., Ding Ch., Chan K. C. A., Leung T. Y., Yu L., Lau T. K., Lo 
Y. M. D. (2010): Noninvasive Prenatal Detection of Trisomy 21 by an Epigenetic–Genetic 
Chromosome-Dosage Approach. Clinical Chemistry 56 (1): 90 – 98. 

136. Tongprasert F., Srisupundit K., Luewan S., Phadungkiatwattana P., Pranpanus S., Tongsong T. 
(2010): Midpregnancy cordocentesis training of maternal–fetal medicine fellows. Ultrasound in 
Obstetrics & Gynecology 36: 65–68. 

137. Tsaliki E., Papageorgiou E. A., Spyrou Ch., Koumbaris G., Kypri E., Kyriakou S., Sotiriou Ch., 
Touvana E., Keravnou A., Karagrigoriou A. (2012): MeDIP real-time qPCR of maternal 
peripheral blood reliably identifies trisomy 21. Prenatal Diagnosis 32: 996 – 1001. 

138. Van der Weyden L., Adams D. J. (2007): The Ras-association domain family (RASSF) members 
and their role in human tumourigenesis. Biochimica et Biophysica Acta 1776: 58 – 57. 



	   95	  

139. Van Opstal D., Boter M., Noomen P., Srebniak M., Hamers G., Galjaard R. H. (2011): Multiplex 
ligation dependent probe amplification (MLPA) for rapid distinction between unique sequence 
positive and negative marker chromosomes in prenatal diagnosis. Molecular Cytogenetics 4 (2): 
1 – 10. 

140. Vogelstein B., Kinzler K. W. (1999): Digital PCR. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 96: 9236 – 9241. 

141. Walknowska J., Conte F. A., Grumbach M. M. (1969): Practical and theoretical implications of 
fetal-maternal lymphocyte transfer. The Lancet 1: 1119 – 1122. (abstrakt) 

142. Ward B. E., Gersen S. L., Carelli M. P., McGuire N. M., Dackowski W. R., Weinstein M., 
Sandlin C., Warren R., Klinger K. W. (1993): Rapid prenatal diagnosis of chromosomal 
aneuploidies by fluorescence in situ hybridization: Clinical Experience with 4,500 specimens. 
The American Journal of Human Genetics 52: 854 – 865. 

143. Webb A., Madgett T. E., Miran T., Sillence K., Kaushik N., Kiernan M., Avent N. D. (2012): 
Non  invasive  prenatal  diagnosis  of  aneuploidy: next generation sequencing or fetal dna 
enrichment?. Balkan Journal of Medical Genetics 15: 17 – 26. 

144. White H. E., Dent C. L., Hall V. J., Crolla J. A., Chitty L. S. (2012): Evaluation of a novel assay 
for detection of the fetal marker RASSF1A: Facilitating improved diagnostic reliability of 
noninvasive prenatal diagnosis. PLoS ONE 7 (9): e45073. 

145. Williamson R., Eskdale J., Coleman D. V., Niazi M., Loeffler F. E., Modell B. M. (1981): Direct 
gene analysis of chorionic villi: a possible technique for first-trimester antenal diagnosis of 
haemoglobinopathies. The Lancet 318: 1125-1127. (abstrakt) 

146. Willis A. S., Veyver I., Eng Ch. M. (2012): Multiplex ligation-dependent probe amplification 
(MLPA) and prenatal diagnosis. Prenatal Diagnosis 32: 315–320. 

147. Wolff A. S. B, Erichsen M. M., Meager A., Magitta N. F., Myhre A. G., Bollerslev J., Fougner 
K. J., Lima K., Knappskog P. M., Husebye E. S. (2007): Autoimmune polyendocrine syndrome 
Type 1 in norway: phenotypic variation, autoantibodies, and novel mutations in the autoimmune 
regulator gene. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 92 (2): 595–603. 

148. Wu D., Hou Q., Li T., Chu Y., Guo Q., Kang B., Liao S. (2012): The use of cffDNA in fetal sex 
determination during the first trimester of pregnancy of female DMD carriers. Intractable & 
Rare Diseases Research 1(4): 157-160. 

149. Yan J., Xu M., Xiong C., Zhou D., Ren Z., Huang Y., Mommersteeg M., Van Beuningen R., 
Wang Y., Liao S. (2011): Rapid screening for chromosomal aneuploidies using array-MLPA. 
Medical Genetics 12 (68): 1 – 11. 

150. Yin Y., She Q., Zhang J., Zhang P., Zhang Y., Lin J., Ye Y. (2014): Placental methylation 
markers in normal and trisomy 21 tissues. Prenatal Diagnosis 34: 63 – 70. 

151. Yistra B., Van den Ijssel P., Carvalho B., Brakenhoff R. H., Meijer G. A. (2006): BAC to the 
future! or oligonucleotides: a perspective for micro array comparative genomic hybridization 
(array CGH). Nucleic Acids Research 34 (2): 445–450. 

152. Zhang Ch. (2008): MicroRNomics: a newly emerging approach for disease biology. Physiology 
Genomics 33: 139 – 147. 

153. Zhang J, Liu H, Liu Z, Liao Y, Guo L, et al. (2013) A Functional Alternative Splicing Mutation 
in AIRE Gene Causes Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1. PLoS ONE 8 (1): e53981 

154. Zhang M., Li T., Chen J., Li L., Zhou Ch., Wang Y., Liu W., Zhang Y. (2011): Non-invasive 
prenatal diagnosis of trisomy 21 by dosage ratio of fetal chromosome-specific epigenetic 
markers in maternal plasma. Journal of Huazhong University of Science and Technology 31 (5): 
687 – 692. 

155. Zipper H., Brunner H., Bernhagen J., Vitzthum F. (2004): Investigations on DNA intercalation 
and surface binding by SYBR Green I, its structure determination and methodological 
implications. Nucleic Acids Research 32 (12): e103. 

 
 
 

 

 

 

 


