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1. Úvod
Fetální DNA byla poprvé potvrzena v mateřské cirkulaci profesorem Lo z Hongkongu v roce
1997. V mateřské periferní krvi je volně cirkulující extracelulární DNA detekovatelná od
zhruba 6. týdne gravidity, přičemž její koncentrace v průběhu těhotenství stoupá, pohybuje se
kolem 1-6 % celkové DNA, rozmezí se liší studie od studie. Po porodu dochází k její rychlé
degradaci (cca do dvou hodin). Extracelulární DNA pochází zejména z apoptotických tělísek
placentárních trofoblastů, do krve se uvolňují díky přirozené obměně placenty, méně pak také
díky destrukci jaderných fetálních buněk imunitním systémem matky, které přecházejí
transplacentárně do mateřské cirkulace v průběhu těhotenství. Tyto poznatky umožňují
zavedení zcela nových metod neinvazivní prenatální diagnostiky, které jsou na rozdíl od
invazivních metod zcela bezrizikové (amniocentéza, kordocentéza, odběr choriových klků –
caa 1% riziko potratu).
Analýza DNA umožňuje spolehlivě odhalit poměrně široké spektrum genetických
poruch, vysoce citlivé postupy jsou schopné rozlišit bodové mutace a jednonukleotidové
polymorfismy. Díky metodám schopným rozlišit i jednobodové mutace je možné detekovat i
autozomálně recesivní poruchy. Detekce SNP je bez potíží možné provádět na čisté DNA
plodu, zřídka však na směsné extracelulární DNA izolované z mateřské cirkulace.
Neinvazivní metody ovšem mají svá omezení: vzhledem k tomu, že extracelulární DNA je
vždy tvořena směsí mateřské a fetální DNA, je možné detekovat pouze paternální alely.
Přesto jsou možnosti neinvazivní diagnostiky rozsáhlé – zahrnují RHD genotypizaci a určení
pohlaví plodu nebo paternálně zděděných polymorfismů, v některých případech i detekci
paternálně

zděděných

mutací

podmiňujících

autozomálně

dominantní

onemocnění

(Huntingtonova choroba, achondroplasie, myotonická dystrofie). U placentárních dysfukcí
(preeklampsie, intrauterinní růstové retardace) se nachází v mateřské cirkulaci zvýšené
koncentrace fetální DNA. Většina autorů využívá k detekci paternálních alel metodu PCR
v reálném čase, za použití fluorescenčně značených sond nebo SYBR technologie.

2. Určení pohlaví plodu
Neinvazivní určení pohlaví plodu umožňuje u těhotenství s rizikem výskytu X-vázaných
chorob omezit nutné invazivní výkony jen na plody mužského pohlaví. Pro jednoznačnost

metody se k určení pohlaví využívá amplifikace některé části Y chromosomu. Dnes je dávána
přednost amplifikaci SRY genu pomoci PCR v reálném čase. Je možné amplifikovat i
repetitivní DYZ1 lokus, DYS14 nebo ZFY lokusy, což bylo využíváno dříve. Další možností
je amplifikace amelogeninového genu. Alely amelogeninového genu přítomné na X a Y
chromozomu se liší v šesti nukleotidech v oblasti intronu 3.
Amplifikace se provádí za současné kontroly přítomnosti DNA ve vzorku (správně provedená
izolace DNA) a účinnosti PCR reakce (nepřítomnost inhibitorů). Kontrola se provádí
prostřednictvím amplifikace β-globinového genu (GLO), s jehož pomocí také určíme cyklus
amplifikace (Ct) celkové DNA přítomné v mateřské plazmě. Mateřské plasma obsahuje jak
mateřskou tak fetální DNA, přičemž fetální DNA je zde jen v minoritním zastoupení. Zároveň
provádíme soubor pozitivních kontrol (pozitivní amplifikace SRY genu na mužské DNA) a
negativních kontrol (nepřítomnost amplifikace SRY u ženské DNA a rovněž v reakční směsi
bez templátu).

3. Využití fetálních buněk přítomných v mateřské cirkulaci
V průběhu těhotenství mohou být v periferní krvi matky detekovány fetální buňky, které se
dostávají transplacentárně do její cirkulace. Jedná se o fetální trofoblasty, leukocyty
(lymfocyty a granulocyty), jaderné erytrocyty (NRBCs, nucleated red blood cells) a kmenové
nebo

progenitorové buňky. Poprvé byly v roce 1893 G. Schmorlem pozorovány fetální

trofoblasty v plicích žen, které zemřely na eklampsii. Walknowská et al. v roce 1969
identifikovala mužské fetální lymfocyty v mateřské periferii.
Malá specifita identifikačních metod byla dlouho velkým problémem, který se podařilo
zlepšit zavedením nových detekčních technik. Dnes existuje možnost, jak odlišit fetální buňky
od mateřských – detekcí sekvencí Y chromosomu, embryonálního a případně fetálního
hemoglobinu. Detekce prostřednictvím embryonálního hemoglobinu je naprosto spolehlivá,
bohužel však využitelná pouze v prvním trimestru gravidity. Fetální hemoglobin se vyskytuje
i na malé části mateřských erytrocytů, což snižuje specificitu detekce fetálních NRBCs.

3.1 Fetální trofoblasty
Díky své unikátní morfologii a extensivnímu transplacentárnímu přestupu v prvním trimestru
gravidity byly fetální trofoblasty od počátku výhodné pro využití v neinvazivní prenatální
diagnostice. Jsou to mnohojaderné buňky značné velikosti, což velmi usnadňuje jejich
identifikaci, na druhou stranu jsou rychle vychytávány a degradovány v plicích matky. Navíc
fetální trofoblasty nejsou v cirkulaci přítomny ve 100% těhotenství. Další překážkou jejich
využití je existence placentárního mozaicismu, který byl zaznamenán v 1% případů odběru
choriových klků. Placentární syncitiotrofoblasty neobsahují vždy stejný genetický materiál
jako plod. Mueller et al. vyvinuli několik specifických monoklonálních protilátek proti
fetálním trofoblastům a k jejich vychytání z mateřské krve použili imunomagnetické techniky.
3.2 Fetální granulocyty
Wiesmann et al. nalezli v mateřské krvi také fetální granulocyty pomocí centrifugace
v hustotním gradientu, po níž následovala fluorescenční in situ hybridizace se sondou
specifickou pro Y chromosom. Neobvyklé je, že frakce těchto granulocytů byla neobyčejně
velká (až 0,14 % všech buněk).
3.3 Fetální leukocyty
Fetální leukocyty jsou produkovány až v druhém trimestru gravidity, což limituje jejich
využití v neinvazivní prenatální diagnostice. Tyto buňky jsou navíc schopny dlouhodobě
perzistovat v mateřské cirkulaci. Chromosom Y positivní lymfocyty byly detekovány ještě 1
až 5 let po porodu (Ciaranfi et al.), ve výjimečných případech i po 27 letech, jak zjistili
Bianchi et al., kteří testovali přítomnost hematopetických lymfoidních progenitorů pomocí
FACS s využitím antigenu CD 34 a CD38. Leukocyty tudíž mohou přetrvávat i do dalších
gravidit, což vede k určitému mikrochimerismu, který může způsobit falešně pozitivní
výsledky při amplifikaci SRY genu při určování pohlaví plodu. Dlouhodobá přítomnost
fetálních buněk v krvi matky se může rovněž podílet jako jeden z možných mechanismů na
navození imunologické tolerance vůči plodu. Bianchi et al. vyslovují názor, že právě přestup
buněk z placenty do matčiny cirkulace může být příčinou vzniku této tolerance. Nespornou
výhodou fetálních leukocytů je exprese HLA antigenů na buněčných membránách, což

v případě inkompatibility HLA systémů mezi matkou a otcem umožňuje jejich snadnou
separaci a koncentraci z periferní krve pomocí průtokové cytometrie (FACS).
3.4 Hematopoetické a mezenchymální kmenové a progenitorové buňky
Hematopoetické a mezenchymální kmenové a progenitorové buňky mohou dlouhodobě
pezistovat v mateřské cirkulaci, mezenchymální kmenové a progenitorové buňky se mohou
usazovat v tkáních matky a diferencovat se na kmenové buňky této příslušné tkáně. Jejich
dlouhodobá přítomnost může být příčinou některých autoimunitních chorob.
3.5 Fetální jaderné erytrocyty
Fetální jaderné erytrocyty mají některé vlastnosti, které z nich činí optimální zdroj fetální
DNA pro neinvazivní diagnostiku. Za fyziologických podmínek se jaderné erytrocyty u
dospělých jedinců nevyskytují v periferní krvi, výjimkou je právě období těhotenství. Fetální
erytrocyty jsou prvními hematopoetickými buňkami syntetizovanými v raném stádiu
embryonální krvetvorby. Do mateřské cirkulace přecházejí již v prvním trimestru (4.-5. týden
gravidity) a jejich koncentrace se rovněž zvyšuje v průběhu těhotenství. V mateřském oběhu
jsou přítomny jak mateřské tak fetální jaderné erytrocyty, mateřské výrazně převažují.
Vzhledem ke své krátké životnosti neperzistují do dalších gravidit, po 100 dnech zanikají.
Jaderné erytrocyty podstupují jen několik dělení, pak diferenciací ztrácejí jádro a mění se ve
zralé erytrocyty. Po porodu jejich počet rychle klesá. Fetální NRBCs se v mateřské cirkulaci
nacházejí ve velmi nízké koncentraci, pohybuje se okolo 10-5, všeobecně se uvádí ještě nižší
frekvence (10-4-10-9). Bianchi et al. k izolaci erytrocytů při průtokové cytometrii použili
transferrinový receptor (CD 71). Ten se však vyskytuje také na mateřských jaderných
erytrocytech a proliferujících hematopoetických buňkách. NRBCs mohou však být odlišeny
díky přítomnosti embryonálního a částečně i fetálního hemoglobinu, u mužských plodů pak
také díky přítomnosti Y chromosomu. Bianchi et al. následně navrhli použití monoklonálních
protilátek proti fykoerytrinu, které jsou zaměřené proti leukocytům k jejich depleci z mateřské
cirkulace. Některé studie uvádějí zvýšený výskyt fetálních NRBCs v krvi matky s plody
postiženými trizomií 21. chromozomu a u pacientek s preeklampsií. V současné době je
využití NRBCs v detekci chromozomálních abnormalit a ostatních onemocnění stále omezeno
na experimentální studie. Stále se hledají optimální techniky koncentrace a spolehlivé detekce
fetálních buněk, zejména NRBCs a trofoblastů.

3.6 Mikrochimerismus
Fetální mikrochimerismus:
Jednou ze základních příčin jeho vzniku je perzistence fetálních buněk z předchozích
těhotenství, jak bylo popsáno v souvislosti s fetálními leukocyty, hematopoetickými a
mezenchymálními kmenovými a progenitorovými buňkami, které přetrvávají v mateřské
cirkulaci a mateřských tkáních celoživotně. Mikrochimerismus může také vzniknout
v důsledku krevní transfuze nebo transplantace orgánů. Fetální mikrochimerismus může ve
svém důsledku při použití nevhodných buněk k neinvazivní prenatální diagnostice vést
k výskytu Y pozitivních buněk v mateřské cirkulaci a tudíž k falešně pozitivním výsledkům
genetické analýzy.
Maternální mikrochimerismus:
Mikrochimerismus však také může vzniknout v plodu přestupem mateřských buněk do jeho
cirkulace. Tyto buňky jsou také schopny perzistovat až do dospělosti. Jak jsou tyto buňky
tolerovány vzhledem k HLA inkompatibilitě není dosud známo, ale existuje možnost, že tato
tolerance je ve skutečnosti produktem imunitní deficience.
Feto-fetální transfuze:
DeMoor et al. v roce 1988 popsali přítomnost XY buněk v cirkulaci žen, tyto buňky
pocházely z jejich dvojčete.
3.7 Metody koncentrace fetálních buněk
Protože fetální buňky se v mateřské cirkulaci vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, je
třeba použít k jejich získání koncentračních technik a mikromanipulace na úrovni jedné
buňky. Tyto techniky zahrnují centrifugace v hustotních gradientech, průtokovou cytometrii
(FACS), magnetickou separaci buněk (MACS), separaci buněk v elektrickém poli na základě
náboje na povrchu buněčných membrán (charged flow separation), atd. Nejčastějšími
metodami jsou průtoková cytometrie a magnetická separace buněk, které využívají protilátek

proti antigenům na buněčných membránách erytroblastů. Těmito antigeny jsou například
transferinový receptor (CD71), glykoforin A (GYPA), antigeny krevních skupin (AB0,
rhesus, MN, li), trombospondinový receptor (CD36), erytropoetinový receptor a antigeny
exprimované na fetálních jaterních buňkách (HAE9, FB3-2, H3-3). Genetická analýza
koncentrovaných fetálních buněk nevyžaduje přítomnost dělících se buněk. Provádí se
pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) a pomocí fluorescenční in situ hybridizace
(FISH).

4. Možnosti univerzálního odlišení fetální DNA od mateřské
V současné době jsou možnosti analýzy omezeny na paternálně děděné alely a polymorfismy,
z tohoto důvody by bylo užitečné identifikovat univerzální fetální marker. V počátcích studia
fetální DNA nebyl žádný takovýto marker nalezen, nyní se však začínají objevovat postupy,
které by nám rozlišení umožnily:
Rozdíly v délce telomer:
Tato technika může být využita pro odlišení fetálních buněk v mateřské cirkulaci od
mateřských, nelze ji využít pro extracelulární DNA. Vzhledem k tomu, že mateřské buňky již
absolvovaly celou řadu buněčných dělení, jejich DNA má obvykle telomery zkráceny.
Naproti tomu fetální buňky mívají telomery plné délky. Díky rozdílu v délce telomer by bylo
možné fetální buňky identifikovat. Prvním krokem je koncentrace NRBCs, příprava NRBCs
buněčného preparátu a využití specifických sond proti sekvenci telomer.
Využití epigenetických rozdílů mezi placentou a mateřskými buňkami:
Základní princip spočívá v detekci rozdílu v metylaci promotoru maspin genu mezi buňkami
matky a plodu. Chim et al. zjistili, že ve fetální části placentární tkáně je promotor maspin
genu hypometylován, zatímco v krevních buňkách je jeho methylace vysoká. Stupeň metylace
byl zjišťován pomocí PCR v reálném čase, nemetylované molekuly DNA byly v mateřské
cirkulaci zjištěny ve všech trimestrech. Koncentrace nemetylovaných maspinových sekvencí
byla výrazně zvýšena u pacientek s preeklampsií.

5. Neinvazivní Rh genotypizace plodu
5.1 Určení RHD plodu
Inkompatibilita v RHD systému mezi matkou a plodem může vyústit v hemolytické
onemocnění plodu, příčinou jsou mateřské protilátky, které vznikají imunizací matky po
kontaktu jejího imunitního systému s erytrocyty plodu. Anti-D aloprotilátky, většinou izotypu
IgG, po prostupu placentou způsobují extravaskulární hemolýzu. Rh systém patří mezi
klinicky nejvýznamnější systémy antigenů lidských krevních skupin. Molekulární základ tvoří
dva vysoce homologní geny (RHD, RHCE), nacházejí se v opačné orientaci na prvním
chromosomu. Jejich produkty jsou dva proteiny RhD a RhCcEe, jež nesou Rh antigeny. RhD
protein je neúčinnějším antigenním komplexem erytrocytární membrány. Rh negativita je
způsobena delecí genu, důsledkem čehož je silná reakce imunitního systému RhD negativních
jedinců na RhD pozitivní erytrocyty (jak v případě těhotenství, tak krevních transfuzí). Za
ostatní antigenní rozdíly (C +/-, c +/-, E +/-, e +/-) je zodpovědných jen několik aminokyselin
téhož proteinu, tudíž nemají tak výrazný antigenní účinek.
V naší populaci je přibližně 83 % obyvatel RhD pozitivní, 17 % RhD negativní. Literatura
uvádí asi 13 % RhD inkompatibilních manželství a méně než 6 % potencionálně ohrožených
dětí. Skutečný výskyt aloimunizace je však jen 0,5 %. Podle současných údajů se incidence
fetální erytroblastózy vlivem včasné a důsledné prevence RhD aloimunizace stále snižuje.
Hlavní příčinou imunizace RhD negativní matky v těhotenství je průnik erytrocytů plodu do
mateřské cirkulace. Oběhové systémy plodu a matky jsou sice odděleny, ale erytrocyty přesto
pronikají do mateřské cirkulace v průběhu celého období gravidity a rovněž během porodu.
K vysoké feto-maternální trasfuzi dochází při porodnických operacích nebo patologiích,
zejména při císařském řezu, předčasném odlučování placenty, případně při invazivních
výkonech.
Při prvním kontaktu dojde k primární imunitní reakci, matka si vytváří anti-D protilátky.
Produkce protilátek trvá několik týdnů, v mateřském séru je lze prokázat až dva měsíce po
porodu. V dalším těhotenství jen malé množství RhD pozitivních erytrocytů je schopno
vyvolat sekundární imunitní odpověď, erytrocyty mají antigenní účinky od 8. týdne

těhotenství. Mateřské protilátky přecházejí transplacentárně do fetální cirkulace a rozrušují
erytrocyty plodu. Čím je imunizace matky vyšší, tím je hemolytické onemocnění závažnější.
Další příčinou imunizace může být transfuze RhD pozitivní krve.
Jinou možností je také maternofetální přenos antigenu během porodu (syndrom babičky), při
kterém jsou erytrocytární antigeny intrauterinně nebo peripartálně přeneseny na plod. Je-li
plod RhD negativní a matka RhD pozitivní, může dojít k imunizaci a paměťové reakci. Po
otěhotnění takto imunizované ženy může dojít k tvorbě protilátek již při první graviditě.
Metoda neinvazivní RHD genotypizace plodu se dnes již rutinně využívá v některých
evropských zemích (včetně ČR), jejím základem je PCR v reálném čase s využitím
specifických primerů a fluorescenčních sond (TaqMan). U nás využíváme pro detekci
systémy pro exon 7 a exon 10 RHD genu. Specifita této metody pro oba exony dosahuje
v našich podmínkách téměř 100 %. Doporučuje se provádět detekci RHD genu alespoň
dvěma systémy, spolu s exonem 7 je možné detekci provést v oblasti exonu 4, intronu 4 nebo
exonu 10. V kavkavzské populaci je RHD negativita podmíněna delecí RHD genu. Při
případném negativním výsledku PCR reakce celou analýzu ještě opakujeme, pokud i druhá
analýza je negativní, uzavíráme, že se jedná o RhD negativní plod. Analýzu provádíme za
současné kontroly přítomnosti DNA ve vzorku (správně provedená izolace DNA) a účinnosti
PCR reakce (nepřítomnost inhibitorů). Kontrola se provádí prostřednictvím amplifikace βglobinového genu (GLO), s jehož pomocí také určíme cyklus amplifikace (Ct) celkové DNA
přítomné v mateřské plazmě. Zároveň provádíme soubor pozitivních kontrol (pozitivní
amplifikace RHD genu u RhD pozitivního jedince) a negativních kontrol (nepřítomnost
amplifikace RHD v reakční směsi bez templátu a RhD negativního jedince).
5.2 Neinvazivní určení C a c alel RHCE genu u plodu
Pomocí izolace DNA a následné PCR v reálném času je možné provádět také amplifikaci
jednotlivých alel RHCE genu. Toto vyšetření se u nás indikuje u CC homozygotních anti-c
aloimunizovaných těhotných žen a u cc homozygotních anti-C aloimunizovaných těhotných
žen s rizikem hemolytického onemocnění plodu. Mezi C a c alelou RHCE genu je rozdíl v 6
nukleotidech a tím zároveň ve 4 aminokyselinách, jedná se o Cys16Trp, Ile60Leu, Ser68Asn
a Ser103Pro.

5.3 Neinvazivní určení E a e alel RHCE genu u plodu
Stejnou metodou je možné určovat přítomnost E a/nebo e alely RHCE genu u plodu.
Vyšetření provádíme u ee homozygotních anti-E aloimunizovaných těhotných žen a u EE
homozygotních anti-e aloimunizovaných těhotných žen. Pomocí PCR se amplifikuje RHCE
gen v oblasti exonu 5. Mezi E a e alelou RHCE genu je rozdíl v 1 nukleotidu a tudíž v 1 AMK
(Pro226Ala).

6. Využití neinvazivní prenatální diagnostiky u těhotenství s rizikem Xvázaných onemocnění
X-vázaná onemocnění jsou velmi závažná zejména u chlapců, neboť ti mají pouze jeden X
chromozom. Z tohoto důvodu se v případě, že anamnéza rodičů naznačuje možnost výskytu
X-vázaného onemocnění, provádí vyšetření invazivními metodami. Neinvazivní diagnostika
umožňuje snížit počet invazivních výkonů. Prostřednictvím amplifikace SRY genu na
extracelularní DNA izolované z mateřské plazmy je možné neinvazivně určit pohlaví plodu,
následné invazivní metody pak musejí být indikovány pouze u těhotenství s plodem
mužského pohlaví, nikoliv však u ženských plodů.
6.1 Gonozomálně recesivní onemocnění vyskytující se u plodů mužského pohlaví
Vrozené koagulopatie (krvácivé stavy, nedostatek koagulačních faktorů):
Hemofilie typu A (faktor VIII), výskyt 1:15 000 v populaci
Hemofilie typu B (faktor IX)

6.2 Myopatie
Duchenneova a Beckereova muskulární dystrofie (progresivní svalová degenerace, delece
exonů v dystrofinovém genu, při nichž se posouvá čtecí rámec), výskyt 1: 3000 chlapců
6.3 Imunodeficientní onemocnění

Brutonova agamaglobulinémie (absence lymfocytů v periferní krvi, infekty z nedostatku
protilátek)
Lymfoproliferativní syndrom (defekt B a T lymfocytů, EBV, fatální infekční mononukleóza)
Wiskottův-Aldrichův syndrom (na T lymfocytech a trombocytech chybí povrchový
glykoprotein, pyogenní infekce)
6.4 Jiná onemocnění
Hypohydrotická ektodermální dysplázie (hypotrichóza – řídký vlas, hypohidróza – snížená
tvorba potu, hypodoncie – chybění zubů, hypertermie)
Barthův syndrom (neutropenie, myopatie, kardiomyopatie, růstová retardace)
Hydrocefalus (edém mozku), jeden typ hydrocefalu je děděn prostřednictvím X chromosomu,
ostatní typy jsou děděny autozomálně.
Mukopolysacharidóza typu II (Hunter)

7. Diagnostika β-thalassemie
β-thalassemie je onemocnění, k jehož detekci je třeba systém s vysokou specifitou i
senzitivitou, bylo popsáno více než 200 druhů bodových mutací, v Jihovýchodní Asii ji
způsobuje delece čtyř nukleotidů v β-globinovém genu. Projevy choroby závisí na tom, jsou-li
oba rodiče nositeli mutací, u heterozygotů mohou být projevy maskovány, a také na tom, zdali
se mutace u obou rodičů shodují. Všechny tyto faktory neinvazivní detekci komplikují. Ding
et al. navrhli systém, kdy po amplifikaci paternálních alel na extracelulární DNA pomocí PCR
následuje jejich detekce prostřednictvím hmotnostní spektrometrie (MS). Vzhledem k tomu,
že fetální DNA je v mateřské cirkulaci zastoupena minoritně, bylo třeba k detekci
paternálních alel použít upravených protokolů. Díky kombinaci SABER metody a
MassARRAY systému se podařilo nalézt naprosto spolehlivou metodu pro detekci bodových

mutací u β-thalassemie. V případě SABER metody se využívá PCR amplifikace pouze
s jedním primerem, která je terminována alel specifickým 2´, 3´-dideoxynukleosidtrifosfátem.
Následuje detekce pouze paternálně zděděné alely v MS bez přítomnosti ostatních mateřských
alel.

8. Využití metod kvantifikace DNA v neinvazivní prenatální diagnostice
V posledních letech nabývá na významu vedle sledování přítomnosti nebo nepřítomnosti
určitých alel či mutací také sledování hladin fetální a celkové DNA v mateřské cirkulaci. Při
určitých patologických stavech souvisejících s nedostatečnou placentací (intrauterinní růstová
retardace plodu, preeklampsie) je zvýšená koncentrace nukleových kyselin v periferní krvi
matky.

8.1 Diagnostika preeklampsie
Zvláště výzkumu preeklampsie se nyní věnuje velká pozornost. Vyskytuje se v různě závažné
formě u 7-10 % těhotenství. Hlavními průvodními jevy jsou hypertenze (více než 140-160
mm rtuti) a proteinurie (více než 5g za den). Příčiny jejího vzniku jsou dosud nejasné, patrně
se zde kombinuje vliv prostředí i genů, a to jak mateřského tak otcovského původu.
Na histologické úrovni při preeklampsii dochází k mělké kolonizaci endometria invazivními
trofoblasty. Za normálních okolností se tento proces odehrává při druhé kolonizační vlně na
konci prvního trimestru, což umožňuje invazivním trofoblastům dosáhnout placentálního
lůžka. V tomto případě je arteriální stěna infiltrována endovaskulárními trofoblasty, které
způsobují ztrátu vasomotorické kontroly artérií, což vede k důležité dilataci lumen a ztrátě
elastických vlastností artérií. Avšak v případě nedostatečného pronikání trofoblastů, které je
příliš mělké, se fibrózní materiál hromadí v artériích a může vést k trombózám. Z těchto
příčin dochází k poklesu parciálního tlaku kyslíku v placentě a dochází k hypoxii a ischémii
placenty.
Molekulární příčinou neschopnosti trofoblastů kolonizovat arteriální stěnu může být porucha
syntézy jednoho integrinu α1β1, což je pravděpodobně zapříčiněno nadměrnou produkcí
TGF- β3. Některé cytokiny (EGF, TGF- α, IL-1B) stimulují u trofoblastů invazivní fenotyp.

Naopak TGF- β nadrodina inhibuje tvorbu invazivního fenotypu, zejména TGF- β3, který je
exprimován v prvním trimestru do devátého týdne. TGF- β nadrodina reguluje kontakt buněk
s extracelulární matrix i vzájemný kontakt buněk. Cannigia et al., na tkáňových kulturách
prokázali, že inhibice exprese TGF- β3 vede k normálnímu vývoji invazivního fenotypu,
především došlo k syntéze fibronektinu. V placentě preeklamptických pacientek byla zjištěna
zvýšená hladina TGF- β3, zdá se, že právě TGF- β3 může být hlavní příčinou vzniku
preeklampsie, neboť brání buňkám přepnout syntézu integrinu z α5 na β1.
Vaiman et al. provedli rozsáhlou studii genové exprese u pacientek s preeklampsií a porovnali
ji se zdravými pacientkami. Zaznamenali zvýšenou hladinu exprese u hypoxií aktivovaných
genů, celkem se jednalo o 267 genů (např. COX1, ANGPTL4, H19, FTH1, FEM1c, IMP3,
SERPING1 a SERPINE2), 54 z nich je soustředěno v osmi chomozomových oblastech, 4
oblasti obsahují také imprintované geny. Zdá se, že tyto imprintované oblasti hrají nějakou
úlohu při správném vývoji placenty.
Z hlediska neinvazivní prenatální diagnostiky je důležité, že v době onsetu preeklampsie je
možné v mateřské periferii detekovat zvýšenou koncentraci DNA i RNA. Tento nárůst silně
koreluje s gestačním věkem a závažností poruchy placentace. Koncetrace nukleových kyselin
je zvýšena, protože je zvýšena apoptóza placentárních trofoblastů, jejichž apoptotická tělíska
přecházejí do mateřské cirkulace. Ve vážných případech může dojít k předčasnému potratu,
nebo musí být těhotenství přerušeno, protože preeklampsie může vyústit až v eklamptický
záchvat ohrožující život matky.
Vzhledem k tomu, že ke kvantifikaci fetální DNA se ve většině případů používá jako marker
SRY gen, byla by analýza omezena jen na těhotenství s mužskými plody. Z tohoto důvodu
bylo navrženo sledovat na pohlaví nezávislé markery, například koncentraci mRNA
transkriptů specifických pro placentu. Bylo prokázáno, že koncentrace kortikotropinuvolňujícího hormonu (corticotropin releasing hormone, CRH) je signifikantně zvýšená u žen
s preeklampsií, ačkoliv zde již není korelace s gestačním věkem nebo stupněm závažnosti
poruchy. Testování se provádí metodou RT-PCR v reálném čase. CRH se mimo jiné také
podílí na regulaci tvorby cév v placentě a při abnormálně vysokých koncentracích může
způsobit jejich poškození. Jeden z možných důvodů vysoké apoptózy trofoblastů je
nedostatečné sycení krve kyslíkem, ke kterému může dojít díky nesprávné tvorbě krevního
řečiště v placentě.

8.2 Využití mRNA transkriptů v neinvazivní diagnostice
Jak už bylo prokázáno u mRNA transkriptů pro kortikotropin-uvolňující hormon v souvislosti
s preeklamspií, v matčině cirkulaci je přítomna také fetální RNA, jejímž hlavním zdrojem je
placenta. Tato RNA je relativně stabilní, neboť je před degradací chráněna v apoptotických
tělískách. Vzhledem ke své stabilitě je vhodným markerem pro klinické využití. Po porodu je
fetální mRNA rychle odbourána, u 70 % pacientek vymizí do 2 hodin, po 24 hodinách již není
přítomna vůbec. Kromě CRH patří mezi další dobře detekovatelné produkty genové exprese
lidský placentální laktogen (hPL, human placental lactogen), β podjednotka lidského
choriového gonadotropinu (βhCG, human chorionic gonadotropin). Jako pozitivní kontrola se
využívá mRNA produkt GAPDH genu. Měření koncentrace těchto produktů může poskytnout
důležité informace o stavu a vývoji placenty. Protokol pro izolaci RNA je odlišný od
protokolu pro DNA. Oproti DNA je také třeba při PCR v reálném čase užít reverzní
transkripci. Izolovaná RNA je i při pokojové teplotě stabilní ještě po 24 hodinách.
Testováním vzorků ze všech tří trimestrů bylo zjištěno, že koncentrace jednotlivých produktů
se mění s gestačním věkem. Zatímco koncentrace mRNA hPL se v průběhu těhotenství
zvyšuje, množství mRNA βhCG se postupně snižuje. Při odběru periferní a pupečníkové krve
matkám, které porodily císařským řezem, bylo zjištěno, že přestup RNA z placenty je pouze
jednosměrný – do mateřské cirkulace. Produkt mRNA hPL byl ve všech případech nalezen
v mateřském oběhu, ale nikoliv v pupečníkové krvi. Jedním z možných vysvětlení je, že
placentární bariéra neumožňuje přechod apoptotických tělísek do fetální cirkulace. Toto
zjištění však kontrastuje s faktem, že mateřská DNA v pupečníkové krvi nalezena byla.
Vzhledem k tomu, že oba sledované geny kódují hormony, může být sledování hladin jejich
exprese důležité i z endokrinologického hlediska.
Zajímavým faktem je, že hladina proteinového produktu genu βhCG je zvýšena, pokud je
plod postižen Downovým syndromem, zatímco hladina produktu genu PAPP-A klesá.
Kvantifikace mRNA produktů těchto dvou genů by tudíž mohla sloužit k identifikaci
Downova syndromu a nahradit nyní prováděné imunologické proteinové analýzy. Také bylo
zjištěno, že hladina proteinu βhCG je vyšší u plodů ženského pohlaví.

8.3 Intrauterinní růstová retardace
Intrauterinní růstová retardace (IUGR) je nejčastěji definována jako odhadnutelná porodní
hmotnost plodu pod 10. percentilem daného gestačního stáří u předem definované populace.
Odhadnutelná porodní hmotnost je klasifikovánave třech kategoriích – přiměřený vzrůst
(mezi 10. a 90. percentilem), nadměrný vzrůst (nad 90. percentil) a malý vzrůst (pod 10.
percentil). V 80 % případů je IUGR spojena s intrauterinní malnutricí plodu, projevuje se
nízkou porodní hmotností, ale také ztrátou podkožního tuku a poklesem svalové hmoty.
V současné době se užívá také termín FGR (fetal growth restriction), který označuje plody,
které nedosáhly svého růstového potenciálu v důsledku patologického procesu in utero. Pouze
6-7 % konstitučně malých plodů nerostou dostatečně v důsledku patologických poruch.
IUGR se dělí na tři typy:

Typ 1, symetrický, proporcionální
Jedná se o chronický typ retardace, plod zaostává v růstu již od počátku gravidity, tedy již
před 30. týdnem gestace. Plody jsou tělesně proporcionální, s dystrofií podkožního tuku a
svalové hmoty. Placenta je malá, histologicky bez výraznějších změn. Není zde výrazná
placentální nedostatečnost, menší je také výskyt intrapartální hypoxie. Nejčastější příčiny:
-

genetické (chromosomální aberace, malforamce)

-

infekční (TORCH – toxoplasmóza, rubeolla, cytomegalovirus, herpes simplex)

-

toxické (chemické a ionizační vlivy)

Typ 2, dysproporcionální, klasický
Manifestuje se po 30. týdnu gravidity, příčinou bývá placentární insuficience, typicky při
preeklampsii. Hypotrofie plodu je asymetrická, hlavička rozměry neodpovídá gestačnímu
stáří, obvody hrudníku a břicha vykazují růstovou retardaci. Chybí podkožní tuk, dochází také
k redukci svalstva. Placenta je normální velikosti, ale vykazuje patologické změny. Při porodu
se často objevuje hypoxie, která vyžaduje akutní ukončení operačním výkonem.

Typ 3, kombinovaný
Je kombinací obou předchozích typů s různou závažností komplikací. Růst plodu se opožďuje
až 2-3 týdny před porodem, kdy je skelet i růst orgánů již dokončen. Důvodem je patrně
pokles fetoplacentárního průtoku krve se sníženým příjmem kyslíku, glukózy a esenciálních
aminokyselin. Dochází k poklesu hmotnosti, také délka novorozence a obvod hlavy jsou
zmenšeny. Malnutrice pokračuje i postnatálně, což se může projevit i redukcí buněk mozku.
Příčiny vzniku IUGR: existuje řada predispozic jak ze strany matky, tak ze strany plodu.
Mateřské rizikové faktory:
-

IUGR v minulé graviditě

-

Chronická hypertenze, preeklampsie

-

Kogenitální nebo získané onemocnění srdce

-

Chronické onemocnění ledvin

-

Tělesná hmotnost matky pod 50 kg

-

Celkový přírůstek hmotnosti v graviditě pod 5 kg

-

Těžká anemie

-

Nadužívání alkoholu, drogy, kouření

-

Celkvá malnutrice

-

Diabetes mellitus

-

Malý vzrůst matky

-

Etnické, sociální a ekonomické faktory

-

Rychle po sobě jdoucí porody

Fetální rizikové faktory:
-

infekce plodu (TORCH)

-

malformace plodu včetně chromosomálních aberací

-

vícečetné těhotenství (feto-fetální transfuze)

-

pohlaví plodu (ženské plody jsou menší)

Seeds uvádí nejčastější rozložení příčin vzniku IUGR:
-

vliv konstituce – 40 %

-

genetické faktory – 10 %

-

uteroplacentární průtok – 40 %

-

vliv vnějšího prostředí – 10 %

Vzhledem k tomu, že IUGR je defektem placenty, projevuje se zvýšenou apoptózou
placentárních trofoblastů, což vede k vyšší koncentraci fetální DNA v mateřské cirkulaci,
podobně jako při preeklampsii. Pokud pomocí kvantifikačních metod zjistíme poruchu
placentace, může být IUGR následně diagnostikován pomocí ultrazvukového vyšetření.

9. Praktické metody používané v naší laboratoři
9.1 Izolace DNA
K izolaci DNA používáme komerční QiaAmp Blood Mini kit nebo QiaAmp DSP Virus kit.
DSP kit využíváme pro izolaci DNA tam, kde očekáváme její nižší koncentraci (u raných
gravidit) a k detekci SNP, neboť tento kit má vyšší DNA výtěžnost díky přítomnosti Carrier
RNA na silikátové membráně kolonky. Pro izolaci používáme upravené protokoly výrobce.
DNA je možné získat izolací z plné krve nebo z plasmy, kterou je třeba předtím oddělit od
krevních buněk centrifugací, plasma se před vlastní izolací skladuje při -80ºC. Protokoly pro
oba způsoby jsou mírně odlišné, avšak použité chemikálie jsou stejné. Princip spočívá
v odstranění proteinů, vazbě DNA na kolonu a následné eluci. Po vymytí nečistot se elučním
pufrem z kolonky uvolní purifikovaná DNA. Ta je skladována při -80ºC.
9.2 Polymerázová řetězová reakce
PCR je nejvhodnější provádět stejný den jako izolaci DNA. V naší laboratoři používáme
přístroj 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). Do reakční směsi kromě pufru,
vody a nukleotidů přidáváme AmpliTaq Gold DNA polymerázu, komerčně syntetizované
specifické primery a sekvenčně specifickou fluorescenční sondu. Sondy jsou na 3‘ konci
značeny zhášečem, na 5‘ konci se nachází fluorescenční značka. Pakliže je sonda intaktní,
zhášeč umlčuje její signál. V průběhu elongace je však sonda štěpena DNA polymerázou a
detekční systém pak zaznamenává emisi fluorochromu v každém cyklu PCR. Na začátku
exponenciální fáze definuje Ct – prahový cyklus – který je přímo úměrný množství templátu

na počátku PCR reakce. Obvykle využíváme 40 cyklů PCR reakce. Pakliže ani po čtyřiceti
cyklech není detekována fluorescence, je výsledek analýzy považován za negativní.
Složení reakční směsi:
Pro PCR reakci používáme primery většinou v koncentraci 300 nmol a sondu s koncentrací
200 nmol.
Teplotní profil PCR reakce:

10. Závěr
Neinvazivní prenatální diagnostika je poměrně mladý, rychle se rozvíjející obor. Ještě stále
zbývají oblasti, o kterých nemáme dostatek poznatků, jako je například přesná příčina vzniku
preeklamspie apod. Mnohé detekční metody byly zpočátku velmi málo specifické a úpravy
detekčních systémů si vyžádají ještě mnoho času. Přesto jsou už dnes některé metody
připraveny pro rutinní klinické využití, zejména určení pohlaví a RHD genotypizace plodu již
dosáhly téměř 100% specifity a sensitivity a mohou nahradit nebo alespoň snížit počet
invazivních výkonů. Neinvazivní metody jsou nejen naprosto bezpečné, ale i mnohem
jednodušší pro pacientky. V současné době se ustupuje od použití fetálních buněk

v neinvazivní prenatální diagnostice pro jejich nízký počet v mateřské cirkulaci, ve většině
diagnostických případů se využívá zejména extracelulární DNA.
Navíc kromě metod kvalitativní analýzy nám neinvazivní metody umožňují i analýzu
kvantitativní. Kvantitativní analýzy budou v budoucnu hrát úlohu především v časné detekci
onemocnění souvisejících s patologickou funkcí placenty, např. preeklampsie. Objev
univerzálního fetálního markeru by umožnil rozšířit použití kvantitativních metod i na
těhotenství s plody ženského pohlaví.
Mnohé údaje bude ještě nutno zpřesnit a ověřit, důležitá bude především standardizace
postupů, aby mohly být tyto metody využity v plošném měřítku. Výhody, které tyto nové
neinvazivní metody přinášejí jsou velmi významné pro rutinní klinickou praxi.
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