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Abstrakt 

Mgr. Petra Priščáková: Charakterizácia genetickej variability a génovej expresie 

ERVW-1 v placentách preeklamptických žien 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky 

a klinickej genetiky 

Dizertačná práca, 135 strán, 2018 

Preeklampsia a s ňou súvisiace komplikácie sú jednou z najčastejších príčin 

morbidity a mortality, nie len tehotných žien, ale aj ich detí. Preeklampsia má dokázaný 

multifaktoriálny charakter s komplexným patofyziologickým pozadím. Vyskytujú sa rôzne 

subtypy preeklampsie, ktoré môžu a nemusia byť komplikované inými syndrómami (IUGR, 

HELLP). Tieto subtypy majú výrazne iný klinický obraz, a aj priebeh komplikácií počas 

gestácie. Uvádzaná heritabilita preeklampsie kolíše od 40 % do 55 % v závislosti od veľkosti 

analyzovaného súboru a zahrnutých subtypov preeklampsie. Každopádne má toto ochorenie 

významné genetické pozadie. Pravdepodobne neexistuje jeden spúšťač ochorenia, ktorý 

vysvetlí všetky patologické procesy vedúce k preeklampsii a asociovaným syndrómov. 

Jedným z možných kontribútorov rozvoja preeklampsie je aj syncytín-1, produkt 

endogénneho retrovírusového elementu ERVW-1. Syncytín-1 má pleiotropné účinky a jeho 

produkcia je najvyššia v placente. Ovplyvňuje široké spektrum dejov od regulácie 

bunkového delenia, fúzie trofoblastových buniek, apoptózu až po moduláciu imunitnej 

odpovede. Presná úloha syncytínu-1 v preeklampsii nie je doposiaľ odhalená. Navrhli sme 

hypotézu, že sekvenčný variant v regulačnej oblasti ERVW-1 môže byť asociovaný 

so zmenou expresie ERVW-1, a že táto zmena môže byť jedným z významných spúšťačov 

patologických procesov vedúcich k preeklampsii, respektíve vedúca k prechodu ľahších 

foriem preeklampsie na závažnejšie. Zaviedli a optimalizovali sme sekvenačnú analýzu pre 

regulačný región ERVW-1 a stanovenie úrovne expresie génu ERVW-1 v placentárnych 

vzorkách. Uskutočnili sme čiastočnú optimalizáciu kvantifikácie syncytínu-1 

v placentárnych vzorkách, ktorá bude pokračovať v novozačatom projekte. 

Rozšírili sme poznatky o sekvenčnej variabilite génu ERVW-1 v slovenskej 

populácii. Experimenty potvrdili rozdielne vlastnosti génu ERVW-1 vo fyziologicky 

normálnych a gestačných hypertenzných vzorkách, ktoré zahŕňali preeklampsiu, IUGR 

a HELLP. Dopad a význam zistených zmien bude potrebné otestovať na väčšom 



analyzovanom súbore vzoriek. Naša práca zdôraznila potrebu správnej a striktnej 

klasifikácie preeklamptických subtypov v spolupráci s klinickými odborníkmi na dostatočne 

veľkom súbore pacientok v pokračujúcich výskumoch. 

Kľúčové slová:  

preeklampsia, ERVW-1, syncytín-1, Sangerova sekvenačná analýza, qPCR, Western blot  



Abstract 

Mgr. Petra Priščáková: Characterization of Genetic Variability and Gene Expression 

of ERVW-1 in Placentas of Preeclamptic Women 

Comenius University, Faculty of Medicine, Institute of Medical Biology, Genetics and 

Clinical Genetics 

Dissertation thesis, 135 pages, 2018 

Preeclampsia and associated complications belong to the most frequent causes of 

mortality and morbidity of both mothers and infants. Preeclampsia has proven multifactorial 

character with complex pathophysiological background. There are different subtypes of 

preeclampsia that could be attend by associated syndromes (IUGR, HELLP). These subtypes 

have significantly diverse clinical features and course of symptoms during gestation. 

Heritability of preeclampsia varies from 40 % up to 55 % depending on amount of analysed 

cases and included subtypes of disorder. Nevertheless, preeclampsia has important unknown 

genetic background. Presumably, the only inducer of disorder that will explain all the 

pathological aspects leading to preeclampsia and associated syndromes does not exist. 

Although syncytin-1 is one of the possible major contributors to preeclampsia development. 

Syncytin-1 is a product of endogenous retroviral element, ERVW-1. Syncytin-1 has 

pleiotropic functions and its synthesis is the most intense in placenta. Syncytins-1 affects 

wide variety of processes like regulation of cell cycle, fusion of trophoblast cell and 

apoptosis, modulation of immune system, etc. Exact function of syncytin-1 in preeclampsia 

has not been elucidated yet. 

We proposed hypothesis that variant in sequence of ERVW-1 regulatory region could 

be responsible for the changes of ERVW-1 expression and this change could be one of the 

important triggers of pathological processes leading to preeclampsia respectively to 

transition from mild form of preeclampsia to severe. We introduced and optimized 

sequencing analysis of ERVW-1 regulatory region and quantification of gene expression 

level of ERVW-1 in placental tissue. We partially optimized protein quantification of 

syncytin-1 in placental samples and the optimization will continue during newly started 

project. 

We have extended knowledge about sequencing variability of ERVW-1 in Slovak 

population. Experiments confirmed differences in ERVW-1 and syncytin-1 in 



physiologically normal and gestational hypertensive samples that include preeclampsia, 

IUGR and HELLP. Impact and importance of these identified changes have to be tested on 

a larger amount of samples. Our work have highlighted necessity of strict and accurate 

classification of the preeclamptic subtypes in cooperation with clinical professionals on 

sufficient set of patients in the future project. 

Keywords: 

preeclampsia, ERVW-1, syncytin-1, Sanger sequencing analyses, qPCR, Western blot 

  



Predhovor 

Problematika gestačných komplikácií a syndrómov je nášmu pracovisku blízka. Dlhé 

roky sa zaoberáme gestačnou trofoblastovou chorobou a cytologickou analýzou 

reprodukčných strát. Preto nie je veľmi prekvapujúce, že sme začali skúmať aj preeklampsiu, 

jednu z najzávažnejších príčin gestačných komplikácií, a dokonca jednu z najčastejších 

príčin mortality matky aj dieťaťa.  

Jedným z najväčších prekvapení sekvenovania ľudského genómu bolo zistenie, že až 

8 % z neho je tvorených „cudzorodými“ sekvenciami – endogénnymi retrovírusovými 

elementami. Ešte väčším prekvapením bolo, že tieto sekvencie kódujú funkčné produkty, 

ktoré majú v ľudskom organizme dokonca esenciálnu úlohu pre fyziologicky normálny stav. 

A takýto produkt zasahuje aj do deja placentácie, procesu z najrannejších fáz ľudského 

života. Tvorba a diferenciácia funkčného trofoblastu je jedným zo základných predpokladov 

vytvorenia placenty schopnej pokryť nároky feto-placentárneho útvaru. Jedným z hlavných 

induktorov diferenciácie trofoblastu je syncytín-1, produkt endogénneho retrovírusového 

elementu ERVW-1. Počas preeklampsie dochádza k deregulácii diferenciácie 

a k abnormalitám funkcií trofoblastu. 

Gén ERVW-1 a jeho proteínový produkt syncytín-1 pre nás predstavuje fascinujúci 

prípad evolučných dejov priamo v ľudskom organizme. Syncytín-1 má nenahraditeľné 

pleiotropné funkcie v organizme, a pri ich narušení môže zohrávať úlohu v patologických 

stavoch, a to nie len v preeklampsii. 
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Úvod 

Preeklampsia je hypertenzné multisystémové ochorenie postihujúce ženy počas 

gravidity alebo bezprostredne po nej. Diagnostika a liečba preeklampsie je medicínskou 

výzvou, pretože je komplikovaná širokým spektrom možných prejavov ochorenia. Niektoré 

príznaky sa nemusia prejaviť alebo ich miera závažnosti a nástup môže byť v jednotlivých 

prípadoch diametrálne odlišný. Hlavným menovateľom komplikácií 

súvisiacich/vyplývajúcich z preeklampsie je jej neobjasnená etiológia. Napriek tomu, že 

prvé zmienky o príznakoch preeklampsie zaznamenal už pred 2400 rokmi Hippokrates, toto 

ochorenie sa dodnes považuje za ,,ochorenie teórií“ (z angl. disease of theories) (Bell, 2010). 

V priebehu rokov vzniklo niekoľko prúdov, ktoré vysvetľovali pôvod preeklampsie 

z rôznych uhlov. Od vplyvu toxínov v 19. storočí (z toho pochádza pôvodné pomenovanie 

preeklampsie toxémia), cez kontroverzné parazitické vysvetlenie, pravdepodobnejšiu 

endoteliálnu dysfunkciu v 20. storočí až k dnešnému pohľadu, že príčiny preeklampsie sú 

početné a rozmanité. Súčasné hypotézy hovoria najmä o vplyve oxidačného stresu, 

imunologickej intolerancie medzi feto-placentárnym útvarom a matkou, prípadne 

o angiogenickej nerovnováhe v organizme, ktoré spoločne vedú k abnormalitám endotelu 

(Leeman, Fontaine, 2008). 

Preeklampsia je závažný medicínsky problém a s incidenciou 3 – 8 % je stále 

celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtí matiek (Lin et al., 2015). Zodpovedá 

za 10 – 15 % zo všetkých úmrtí (Acharya et al., 2014). Zároveň je príčinou predčasných 

pôrodov (15 % prípadov), pôrodov mŕtvych detí (13 % prípadov) a dôvodom úmrtia 

novorodencov (20 % prípadov) (Lin et al., 2015; Ruebner et al., 2013). Štatistiky jasne 

poukazujú na markantný dopad preeklampsie na mortalitu nielen tehotných žien, ale aj ich 

detí. Preeklampsia neohrozuje matku a plod len bezprostredne počas tehotenstva. Ženy, 

ktoré prekonali preeklampsiu, majú z dlhodobého hľadiska vyššie riziko zdravotných 

komplikácií, predovšetkým kardiovaskulárnych. Deti z preeklamptických tehotenstiev trpia 

rastovými retardáciami a stresové podmienky počas tehotenstva majú dopad na ich ďalší 

postnatálny vývoj. 

Neobjasnená etiológia ochorenia priamo ovplyvňuje samotnú diagnostiku a liečbu 

preeklampsie. Preventívne a skríningové možnosti testov neodrážajú skutočné riziko rozvoja 

preeklampsie alebo závažnosť prebiehajúcich patologických procesov. Liečba preeklampsie 

je zameraná na zvládnutie klinických prejavov ochorenia, pričom pôrod je jediný efektívny 

liečebný postup (Bell, 2010).
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Toto sú dôvody, prečo je preeklampsia a jej štúdium veľmi aktuálnou témou, ktorá 

ponúka množstvo neobjasnených aspektov etiológie, pri čom ultimátnym cieľom výskumu 

sa stáva odhalenie nových možností diagnostiky a liečby. 
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1 Súčasný stav riešenej problematiky 

1.1 Preeklampsia 

Preeklampsia (PE) je závažná komplikácia gravidity. Základné klinické prejavy 

preeklampsie sú hypertenzia a proteinúria, ktoré môžu byť sprevádzané širokým spektrom 

ďalších komplikácií. V prípade, že hypertenzia nie je sprevádzaná proteinúriou, hovoríme 

len o gestačnej hypertenzii. Celosystémový charakter preeklampsie spôsobuje krátkodobé aj 

dlhodobé následky pre matku a dieťa. Preeklampsia ovplyvňuje široké spektrum orgánových 

sústav, pričom najvážnejší dopad má na kardiovaskulárny systém a vitálne orgány, vrátane 

obličiek, mozgu a pečene matky aj plodu (Lin et al., 2015). Akútne maternálne komplikácie 

ohrozujúce život zahŕňajú eklampsiu (klonicko-tonické záchvaty), ischemickú alebo 

hemoragickú porážku, abrupciu placenty, HELLP syndróm (hemolýza, zvýšené hladiny 

pečeňových enzýmov a trombocytopénia), diseminovanú intravaskulárnu koaguláciu, 

ruptúru pečene, pulmonárne edémy, akútne renálne zlyhanie, cerebrálne krvácanie, adultný 

syndróm respiračnej tiesne a smrť (Tranquilli et al., 2012). Objavujú sa aj cerebrálne 

komplikácie (hyperreflexia, bolesti hlavy a poruchy zraku) (Acharya et al., 2014; Ahmed et 

al., 2014). Predčasný pôrod vplyvom preeklampsie nielen zvyšuje perinatálnu morbiditu, ale 

je spojený aj so zvýšeným rizikom rozvoja diabetu, hyperlipidémie, tromboembolizmu, 

kardiovaskulárnych (ischemická choroba srdca, chronická hypertenzia) a renálných 

ochorení (Mercuro et al., 2012), a to aj roky po prekonaní preeklampsie (Tranquilli et al., 

2012). Ženy trpiace preeklampsiou majú 12-krát zvýšené riziko rozvinutia 

kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní so ženami bez preeklampsie (Ahmed et al., 2014). 

Ženy trpiace preeklampsiou majú štyrikrát väčšie riziko, že sa im v ďalšom tehotenstve 

narodí mŕtve dieťa (Lin et al., 2015).  

Preeklampsia zvyšuje perinatálnu morbiditu a mortalitu, pričom sa štvornásobne 

zvyšuje riziko perinatálnej mortality v nasledujúcich tehotenstvách. Deti 

z preeklamptických tehotenstiev majú celoživotné komplikácie a zvýšenú senzitivitu voči 

ochoreniam, ako sú chronické pľúcne ochorenia, mozgové obrny, poruchy učenia, cukrovka 

typu 2, pulmonárna hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia, mŕtvice (Tranquilli et al., 

2012).  

Riziko rekurentnej preeklampsie je 16 %, pri závažnej komplikovanej PE sa riziko 

zvyšuje na 25 %. V prípade, že pôrod prebehne pred 28. týždňom gestácie, riziko rekurentnej 

preeklampsie narastá na 55 % (Lin et al., 2015).  
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Rizikové faktory sa v princípe dajú zaradiť do piatich hlavných kategórií: 

anamnestické, placentárne, kardiovaskulárne, metabolické a protrombotické (Baschat, 

2015). Výskyt preeklampsie v rodinnej anamnéze predstavuje výrazný rizikový faktor, čo 

svedčí o čiastočnom genetickom pozadí ochorenia. K ďalším rizikovým faktorom patria 

preeklampsia v predchádzajúcom tehotenstve, viacnásobné tehotenstvo, nuliparita, vyšší 

vek matky (>40 rokov), obezita, hypertenzia, diabetes, ochorenia obličiek a etnicita (Roland 

et al., 2016). Rizikové faktory a parametre preeklampsie sú zhrnuté v tab. 1. 

Základné diagnostické kritéria pre preeklampsiu, objavujúce sa po 20. týždni 

tehotenstva, sú proteinúria a hypertenzia u predtým normotenzných žien. Za indikátory 

rozvoja preeklampsie sa považujú nameranie krvného tlaku vyššieho ako 140/90 mmHg 

alebo zvýšenie diastolického tlaku o viac ako 25 mmHg pri minimálne dvoch meraniach. 

Pomer proteínov v moči a kreatínu musí byť vyšší ako 30 mg/mmol alebo množstvo 

proteínov vo vzorke moču zozbieranej za 24 hod väčšie ako 300 mg. 

V jednotlivých prípadoch môžu byť prejavy a priebeh preeklampsie značne 

heterogénne. Z tohto dôvodu sa pristupuje ku kategorizácii ochorenia do subtypov. 

Na základe závažnosti delíme preeklampsiu na: 

 ľahkú (angl. mild), 

 miernu (angl. moderate), 

 závažnú (angl. severe). 

Druhým kritériom klasifikácie PE je doba nástupu symptómov. Pred 34. gestačným 

týždňom sa jedná o skorú (angl. early-onset) preeklampsiu, po 34. gestačnom týždni 

o neskorú (angl. late-onset). Tieto dva subtypy preeklampsie majú výrazne odlišný klinický 

profil. V princípe existujú dve zjednodušené hypotézy vysvetľujúce diferencie 

a heterogenitu subtypov preeklampsie. Prvá hypotéza tvrdí, že subtypy preeklampsie majú 

odlišné etiológie, teda že sú to rozdielne ochorenia nesprávne klasifikované ako jedno. 

Druhá hypotéza predpokladá, že subtypy preeklampsie predstavujú spektrum manifestácie 

jedného ochorenia vplyvom viacerých faktorov (Poon, Nicolaides, 2014). Odhalenie 

a opísanie mechanizmov, ktoré spôsobujú rozdiely v manifestácii jednotlivých subtypov 

preeklampsie môžu viesť k identifikácii kľúčových diagnostických markerov alebo k novým 

terapiám ochorenia. Správna diagnostika a kategorizácia preeklampsie je však 

na celosvetovej úrovni nejednotná, pretože zdravotnícke organizácie v jednotlivých 

krajinách majú odlišné definície subtypov preeklampsie (Ahmed et al., 2014). Táto 
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nejednotnosť diagnostických charakteristík môže byť jednou z príčin heterogenity, až 

odporovania si výsledkov štúdií zaoberajúcich sa PE. 

Neskorá preeklampsia tvorí 80 % prípadov a je charakterizovaná: 

 prítomnosťou plodu bez rastových retardácií, 

 žiadnymi alebo miernymi zmenami uterinných špirálovitých artérií, 

 nezmeneným krvným tokom v umbilikálnych artériách. 

Skorá preeklampsia je menej častá, ale zároveň predstavuje najzávažnejšie prípady. 

Vyznačuje sa: 

 neadekvátnou a nekompletnou trofoblastovou inváziou maternálnych 

špirálovitých artérií vedúcou k zvýšenej periférnej arteriálnej rezistencii, 

 zmenami krvného toku v špirálovitých artériách, 

 intrauterinnou rastovou retardáciou (IUGR). 

V prípade závažných prípadov je preeklampsia sprevádzaná syndrómom IUGR. 

Klinické prejavy preeklampsie a IUGR sa prekrývajú, z toho dôvodu sa nedá presne určiť, 

ktoré symptómy sú vyvolané, ktorým ochorením. Je možné, že špecifické závažné 

komplikácie (abnormality špirálovitých artérií a z toho vyplývajúce patologické deje) skorej 

preeklampsie sú vyvolané rozvojom IUGR a v princípe neexituje rozdiel medzi skorou 

a neskorou preeklampsiou (Huppertz, 2008), ale len preeklampsia asociovaná/neasociovaná 

s IUGR. V prospech tejto hypotézy hovoria výsledky Dopplerovho ultrasonogramu 

(umožňuje merať prietok krvi v artériách), ktorého senzitivita voči preeklampsii bola len 

21 % pre všetky prípady PE (33,3 % pre skorú PE) a pre IUGR však dosahovala takmer 

100 % (Pilalis et al., 2007). Z tohto dôvodu je potrebná podrobná klasifikácia vyskytujúcich 

sa prípadov so snahou nájsť diverzifikačné faktory, ideálne na úrovni DNA, ktoré uľahčia 

priradenie symptómov k syndrómom. 

Preeklampsia je primárne diagnostikovaná až rozvinutím klinických symptómov, 

ako sú hypertenzia a proteinúria, ktoré môžu mať závažný dopad na zdravie ženy aj dieťaťa. 

Neexistuje žiadny spoľahlivý prediktívny test, vďaka ktorému je možné identifikovať 

tehotné ženy, u ktorých sa vyvinie PE, alebo bližšie špecifikovať, aký priebeh bude toto 

ochorenie mať. 
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1.2 Skríning preeklampsie 

Najväčšou výzvou moderného pôrodníctva je včasná identifikácia tehotenstiev 

s vysokým rizikom rozvinutia PE a iniciácia vhodných opatrení na zlepšenie placentácie 

a elimináciu nadväzných nepriaznivých dôsledkov ochorenia (Poon, Nicolaides, 2014). 

Preeklamptický skríning má najvýznamnejší terapeutický dopad, ak prebehne 

v prvom trimestri tehotenstva. V tomto období je ochorenie identifikované v latentnom 

štádiu a prevencia môže byť efektívna (Baschat, 2015). Stanovenie rizika PE pre jednotlivé 

prípady sa uskutočňuje zvážením anamnestických rizikových faktorov a markerov 

vyjadrujúcich stav placenty. Hlavné parametre stavu placenty sú miera krvného toku 

(stanovuje sa pomocou Dopplerovho sonogramu) a koncentrácia maternálnych 

plazmatických markerov (Wright et al., 2012). Väčšina prediktívnych algoritmov 

preeklampsie aplikovaná v prvom trimestri má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu. Teda 

u žien, ktoré boli negatívne skrínované na preeklampsiu, sa toto ochorenie s vysokou 

pravdepodobnosťou nerozvinie. Súčasné testy majú však nízku pozitívnu prediktívnu 

hodnotu, teda do rizikovej kategórie sú zahrnuté ženy, u ktorých sa preeklampsia nerozvinie, 

čo môže mať negatívny dopad na rodičku vplyvom stresu z preventívnych opatrení (Oliveira 

et al., 2014). 

Ideálny skríningový biomarker, ktorý by pomohol kategorizácii žien, by mal mať 

nasledujúce vlastnosti: 

 vysoká senzitivita, 

 špecificita, 

 pozitívna a negatívna prediktívna hodnota, 

 jednoduchá aplikovateľnosť, 

 minimálna invazívnosť (vzorka získaná z krvi/slín/moču), 

 cenová dostupnosť, 

 reprodukovateľnosť (Acharya et al., 2014). 

Žiadny zo súčasných biomarkerov PE nespĺňa všetky podmienky. V prípade PE by 

mal byť marker špecifický len pre ňu, nemal by byť ovplyvnený pridruženými symptómami 

ako sú IUGR a HELLP. 

Z komplexnej patofyziológie PE vyplýva, že ako hodnoverný biomarker nebude 

postačovať jediný prediktívny test. Rozdielne fenotypy PE (skorá vs. neskorá, ľahká vs. 

mierna vs. závažná) môžu mať zároveň odlišné klinické prejavy, a teda aj profily 
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prediktívnych resp. diagnostických markerov. Preto je cieľom vytvorenie súboru markerov 

špecifických pre konkrétny subtyp PE. 

1.1.1 Preeklamptické sérové markery 

Sérové markery PE predstavujú merateľné manifestácie narušenia placentácie 

v dôsledku: 

 neadekvátnej trofoblastovej invázie, 

 redukovanej placentárnej perfúzie vedúcej k poškodeniu tkaniva, 

uvoľňovaniu zápalových faktorov a aktivácii trombocytov, 

 endoteliálnej dysfunkčnosti, 

 maternálnej renálnej dysfunkcie, 

 abnormálneho oxidačný stresu (Poon, Nicolaides, 2014). 

V roku 2004 sa rozpustný PlGF a sFlt-1 začali považovať za nádejné plazmatické 

markery pre detekciu PE. Placentárny rastový faktor (PlGF) je proangiogénny faktor 

produkovaný v placente všetkými typmi trofoblastu, ale aj endoteliálnymi bunkami 

a bunkami hladkého svalstva (Huppertz, 2015). Počas normálneho tehotenstva stúpa 

množstvo PlGF po 32. týždeň gestácie a následne začne klesať. V preeklamptických 

prípadoch, v skorých štádiách tehotenstva a niekoľko týždňov pred prejavením klinických 

symptómov množstvo cirkulujúceho PlGF klesá (Thadhani et al., 2004). Vaskulárny 

endoteliálny rastový faktor (VEGF) je proangiogenický glykoproteín udržiavajúci integritu 

a funkciu endotelu. Počas PE boli pozorované znížené množstvá VEGF. Rozpustná 

tyrozínkináza 1 podobná fms (sFlt1/sVEGFR) je zostrihnutý variant receptora pre VEGF. 

sFlt1 je primárne produkovaný v placente a s vysokou afinitou viaže VEGF a PlGF, pričom 

ich inaktivuje, čo má negatívny vplyv na tvorbu placentárnej vaskulatúry. Počas 

preeklampsie boli pozorované zvýšené množstvá sFlt1 5 – 6 týždňov pred klinickými 

symptómami (Levine et al., 2004). Deficiencia vo vaskulatúre vedie k zníženej krvnej 

perfúzii, čo vedie k ovplyvneniu rastu plodu (Newhouse et al., 2007). 

Markery však umožnia predpovedať PE len pár týždňov pred začatím klinických 

prejavov, nie sú špecifické len pre PE, ale aj pre IUGR (Smith et al., 2007). K zmenám 

množstva sFlt-1 a PlGF nedochádza u všetkých preeklamptických žien (Savvidou et al., 

2006). Lepšiu prediktívnu hodnotu ako jednotlivé markery poskytuje určovanie pomeru 

sFlt1/PlGF. 
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Potenciálny marker predstavuje aj rozpustný endoglín (sENG), koreceptor 

pre transformujúci rastový faktor β (TGFβ). Inhibícia TGFβ môže navodiť endoteliálnu 

dysfunkčnosť. Počas preeklampsie boli pozorované zvýšené hodnoty cirkulujúceho sENG 

v krvi matky od 17. týždňa gestácie, pričom významné zvýšenie nastáva 2 – 3 mesiace pred 

klinickými príznakmi a zmeny korelujú so závažnosťou preeklampsie (Levine et al., 2004). 

Ďalšie sérové markery sú placentárny proteín 13 (PP13), s placentou asociovaný 

plazmový proteín A (PAPP-A) (oba produkované syncytiotrofoblastom) a pentatraxín 3 

(PTX3) (Huppertz, 2008), ktoré však nemajú postačujúcu senzitivitu. Novšie štúdie ako 

markery uvádzajú Gal-1, MMP-9, ADAM12, katepsín L, receptory pre SEMA3B, neurofilín 

1 a 2, IGFLAS (Acharya et al., 2014). Niektoré z markerov sú zhrnuté v Prílohe 1. 

Zdroj markeru môže byť matka, plod alebo obaja súčasne. Pre detekciu zmien 

trofoblastu je ideálny marker produkovaný len placentou, ako je napríklad PP13 alebo 

syncytín-1 (Huppertz, 2015). V prípade potreby detekcie reakcie materského organizmu na 

patologické procesy v placente, vhodný je marker produkovaný len  tkanivom matky. Také 

markery však môžu byť výrazne ovplyvnené inými fyziologickými alebo patologickými 

procesmi prebiehajúcimi počas tehotenstva. Väčšina markerov je pôvodom aj z matky aj 

z plodu. Nie je možné určiť presné množstvá konkrétnych markerov z jednotlivých zdrojov 

a či ich koncentrácie nie sú alternované vplyvom vzájomným interakcií (napr. PE zvýši 

množstvo markera u plodu, dôjde k uvoľneniu do krvného obehu matky, kde jej organizmus 

reaguje zníženou produkciou markera, a teda celkové množstvo markera sa zachová). 

Kombinovaná produkcia markeru matkou aj plodom vytvára priestor pre väčšiu variabilitu 

koncentrácií medzi jednotlivými prípadmi, a teda komplikuje dizajn skríningového testu. 

Identifikácia genetického markera by tento problém eliminovala. 

Spomínané markery čiastočne umožňujú predikovať preeklampsiu, ale až 

v neskoršom štádiu gestácie (patofyziologické procesy v organizme už prebiehajú), a tým 

skracujú priestor pre zahájenie preventívnych zákrokov. Z toho vyplýva potreba markerov, 

ktoré by vedeli predikovať riziko preeklampsie už v prvom trimestri tehotenstva (<12. 

týždeň) alebo ideálne ešte pred začatím tehotenstva. Väčšina angiogénnych biomarkerov 

však nemusí byť vôbec asociovaná primárne s PE, ale skôr s IUGR. Prediktívna hodnota 

týchto markerov je preto vyššia pre skorú preeklampsiu, ktorá sa často vyskytuje spoločne 

s IUGR (Smith et al., 2007). Plazmatické markery sami o sebe nemajú štatisticky významnú 

prediktívnu hodnotu. Presnejšie predikcie sa dajú dosiahnuť kombináciou viacerých 

markerov a Dopplerovho sonogramu. Kombinácia anamnézy pacientky, indexu pulzatility 
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maternicových tepien (PI), priemerného arteriálneho tlaku (MAP) a koncentrácie PAPP-A 

a PlGF v sére matky v 11. – 13. týždni gestácie umožňuje identifikovať 95 % prípadov 

skorej PE s 10 % falošnou pozitivitou (Poon, Nicolaides, 2014), pričom sila testov klesá pri 

PE s neskorým miernejším priebehom. Štandardnou metódou stanovenia sérových markerov 

je ELISA, ktorá sama o sebe vykazuje značnú variabilitu medzi jednotlivými experimentmi 

(Acharya et al., 2014), čo môže prispieť k heterogenite výsledkov testovania spoľahlivosti 

markerov. 

Ďalšie možné prístupy sú sledovanie koncentrácie voľnej fetálnej DNA alebo stavu 

podocytov (epiteliálna bunka obklopujúca kapiláry v glomerule) v súvislosti s proteinúriou. 

Neinvazívnym spôsobom predikcie rozvinutia preeklampsie sú aj genetické markery, 

teda varianty na úrovni DNA (SNP, delécie, inzercie,...). Viaceré genetické štúdie 

identifikovali polymorfizmy vo viac ako 150 génoch, ktoré by  mohli byť asociácii 

s preeklampsiou. Ide o gény a ich produkty, ktoré sa zapájajú do rôznych bunkových funkcií, 

cez reguláciu bunkového cyklu, bunkovú komunikáciu, metabolické procesy, signalizáciu 

až k rôznym transportným funkciám (Jebbink et al., 2012). Biologické funkcie aj 

s percentuálnym zastúpením identifikovaných génov sú zhrnuté na Obrázku 1. 

 

Obrázok 1 Biologické procesy prislúchajúce génom potenciálne asociovaným s preeklampsiou 

(upravené a preložené podľa (Jebbink et al., 2012) 

Ani jeden polymorfizmus z vybraných génov (ERAP 1-2, TNFSF13B, HLA-G, 

VEGF, Flt-1, eNOS, CYP11B2, protrombín (F2), faktor V, SERPINE1, MTHFR, MTRR, 
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MTR) nedosiahol dostatočnú mieru spoľahlivosti ako prediktívny marker ochorenia 

(Valenzuela et al., 2012).  

Fong so spolupracovníkmi previedli meta-analýzu publikácii do roku 2014 

zaoberajúcich sa závažnou preeklampsiou a genetickými polymorfizmami. Meta-analýza 

ukázala zvýšenie rizika preeklampsie v asociácii s následnými polymorfizmami: 

 rs6025 v géne pre koagulačný faktor V (F5) 

 rs1799963 v géne pre protrombín (F2) 

 rs1137100 v géne pre leptínový receptor (LEPR) 

V ostatných skupinách génov s preeklampsiou neidentifikovali štatisticky významnú 

asociáciu, pričom štúdie vykazovali značnú heterogenitu a nekonzistentne definované 

fenotypy (Fong et al., 2014). 

Preeklampsia je komplexné multifaktoriálne ochorenie, preto aj jej samotná liečba 

musí byť komplexná a treba brať do úvahy všetky rizikové faktory. Potreba spoľahlivých 

skríningových a prediktívnych testov je esenciálna pre správne zatriedenie žien 

do adekvátnych rizikových kategórií. Rizikové kategórie by sa mali líšiť aplikovanými 

optimalizovanými preventívnymi a liečebnými postupmi. Takáto kategorizácia pacientok by 

umožnila elimináciu podhodnotenia rizika výskytu PE a jej následkov. Optimalizovaný 

liečebný postup pre konkrétne rizikové kategórie a špecifiká priebehu ochorenia by znížil 

výskyt neskorého začiatku terapie či dokonca jej negatívne účinky. Kategorizácia 

preeklamptických prípadov je však možná len identifikáciou štatisticky významných 

prediktívnych a diagnostických markerov. 

1.2 Prevencia negatívnych následkov preeklampsie 

Súčasné liečebné stratégie sa zameriavajú na symptómy spôsobené PE a nie 

na procesy symptómy iniciujúce. Prevencia preeklampsie spočíva v podávaní nízkych dávok 

antikoagulantu – aspirínu, antioxidačných vitamínov a kalciových doplnkov. 

Podávanie nízkych dávok aspirínu (80 – 150 mg/deň) iniciované 8. – 16. týždeň 

gestácie je asociované s 50 % znížením celkového rizika rozvinutia PE a až 80 % znížením 

rizika závažnej skorej PE, 50 % znížením rizika IUGR, 60 % znížením rizika predčasného 

pôrodu a 60 % znížením rizika perinatálnej smrti. Účinok aspirínu spočíva v aktivácii 

produkcie PlGF, znížení miery apoptózy a zlepšení cytokínového profilu. Neskoršia 

iniciácia aspirínovej prevencie mala naopak negatívny dopad na stav, riziko komplikácií 

(konkrétne abrupcia placenty) počas tehotenstva sa zvýšilo (Bujold et al., 2014). 
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Publikované výsledky štúdie preukazujúce prospešný účinok vitamínu C a E 

pri znížení rizika rozvoja PE boli vyvrátené nadväzujúcimi štúdiami, ktoré naopak 

podávanie vitamínov v niektorých prípadoch asociovali so zvýšeným rizikom komplikácií, 

ako je mortalita plodu alebo predčasné pretrhnutie plodových obalov a riziko gestačnej 

hypertenzie (Conde-Agudelo et al., 2011). 

Užívanie vápnika môže znížiť riziko PE o 64 % u žien, ktoré majú nízky denný 

príjem vápnika (<600 mg) a o 78 % u žien s vysokým rizikom PE (Patrelli et al., 2012). 

Spomínané preventívne opatrenia sú účinné, len keď sa u tehotných žien vyskytuje 

známy rizikový faktor PE. Podávanie aspirínu, vápnika atenuuje alebo eliminuje nepriaznivý 

účinok konkrétneho faktora na zdravotný stav pacientky, ale neodstraňuje príčinu 

preeklampsie, len jeden z jej rizikových faktorov. 

1.3 Etiológia preeklampsie a úloha syncytínu-1 v nej 

Etiológia preeklampsie má multifaktoriálny charakter. Počas desiatok rokov štúdia 

preeklampsie sa vyskytlo množstvo hypotéz o rozvoji preeklampsie. V súčasnej dobe je 

všeobecne prijatý názor, že patologické procesy sú iniciované v skorých štádiách tehotenstva 

a majú pôvod v placente, teda za rozvoj preeklampsie môže prítomnosť placenty, nie plodu 

(Huppertz, 2008). 

Placenta sa vyvíja z buniek trofoblastu. Placentárny trofoblast predstavuje 

vysokošpecializovanú bunkovú líniu, ktorá je priamo zapojená do implantácie embrya 

a fetálnych interakcií s decidua basalis maternice. Trofoblast tvorí vonkajšiu stenu 

blastocysty (ranné embryonálne štádium ontogenézy cicavcov), vnútorný obal dutiny je 

embryoblast (budúce plodové obaly). Medzi 6.-7. dňom dochádza k nidácii, keď sa 

blastocysta zanára do sliznice maternice. Nidácia je umožnená proteolytickými enzýmami 

produkovanými bunkami trofoblastu, ktoré uvoľňujú medzibunkové spojenia sliznice 

maternice. V trofoblaste môžeme rozlíšiť na základe morfologických a funkčných vlastností 

tri typy buniek, a to cytotrofoblast (CTB), syncytiotrofoblast (STB) a intermediárny 

trofoblast (ITB) (Danihel et al., 2014).  

Medzi 15. a 21. dňom po fertilizácii nastáva vilózne štádium placentárneho vývinu. 

Cytotrofoblast, ktorý je vysoko mitoticky aktívny, sa začne diferencovať na extravilózny 

(invazívny, EVT) a vilózny (Obrázok 2).  
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Obrázok 2 Štruktúra ľudskej placenty, a) štruktúra placenty a orientácia plodu približne v šiestom 

týždni gestácie, materské štruktúry: MY – myometrium, ŠA – špirálovité artérie, DD – decidua, IVP – 

intervilózny priestor; fetálne štruktúry: ChK – choriové klky, PŠ – pupočníková šnúra, AT – amniotická 

tekutina, b) rozhranie medzi matkou a plodom, ITB – intermediárny trofoblast, STB – 

syncytiotrofoblast, CTB – cytotrofoblast, ÚK – úponový klk, VK – voľný klk, c) výskyt trofoblastových 

buniek v placente (upravené podľa Robbins et al., 2012; Sugimoto a Schust 2009) 

ITB vzniká z cytotrofoblastu a rozdeľuje sa podľa lokalizácie na intermediárny 

trofoblast: 

 vilózny, 

 chorionového typu, 

 implantačného lôžka. 

Vilózny ITB sa nachádza v úponových klkoch a môže sa diferencovať na ITB 

chorionového typu a implantačného lôžka. Funkcia ITB chorionového typu nie je úplne 

objasnená, prispieva však k elasticite a pevnosti plodových obalov. ITB implantačného 

lôžka je súčasťou placentárneho lôžka, koncov voľných klkov a placentárnych sept (Danihel 

et al., 2014; Shih et al., 2011). Bunky ITB implantačného lôžka migrujú z bazálnej 

membrány klkov a prenikajú do decidua basalis, kde indukujú remodeláciu maternálnych 

špirálovitých artérií a ukotvujú placentu k maternici (Gauster et al., 2009). Remodelácia 

vedie k vzniku nízko rezistentných artérii necitlivých k vazokonstriktívnym signálom, ktoré 
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pokrývajú zvýšené nároky feto-placentárneho útvaru (Lin et al., 2015). Vilózny 

cytotrofoblast proliferuje a diferencuje sa na multinukleárny syncytiotrofoblast (syncytium) 

procesom bunkovej fúzie. STB má takmer nulovú mitotickú aktivitu v porovnaní s CTB. 

Syncytium tvorí maternálno-fetálne rozhranie a produkuje steroidy, peptidové hormóny 

(hCG, hPL), rastové hormóny a angiogénne faktory. Zároveň predstavuje fyzickú bariéru 

chrániacu plod pred škodlivými vplyvmi z maternálnej strany. Ďalšou úlohou syncytia je 

transport živín, metabolitov, odpadov a plynov medzi matkou a plodom.  

Trofoblast je neustále atakovaný imunitným systémom matky a reaktívnymi 

formami kyslíka (ROS), preto je potrebná jeho neustála regenerácia. Integrita a normálna 

funkcia tejto placentárnej bariéry závisí od precíznej kontroly cytotrofoblastovej 

proliferácie, bunkovej fúzie a deportácie trofoblastového materiálu do maternálneho 

krvného obehu (Roland et al., 2016). Jadrá syncytiotrofoblastu sa nereplikujú, transkripčná 

aktivita tejto vrstvy je nízka. Preto je pre zabezpečenie transportu cytotrofoblastových jadier, 

organel, proteínov, RNA, ale aj cytoplazmy a membrán do syncytiotrofoblastu dôležitá 

neustála fúzia cytotrofoblastových buniek do syncytiotrofoblastovej vrstvy. Permanentný 

prísun nových celulárnych komponentov si vyžaduje eliminovanie poškodených alebo 

zostarnutých syncytiálnych buniek pre zachovanie homeostázy tkaniva (Gauster et al., 

2009). Tento proces sa nazýva syncytiálna deportácia a zahŕňa uvoľnenie celulárneho alebo 

subcelulárneho materiálu do krvného obehu matky (Roland et al., 2016). Zostarnuté 

apoptické syncytiotrofoblastové jadrá sú počas normálneho priebehu tehotenstva zbalené 

do  syncytiálnych uzlov, čo sú apikálne výbežky syncytiotrofoblastu. Tie sú do krvného 

obehu uvoľňované ako apoptické telieska ohraničené membránou a transportované do  pľúc, 

kde dochádza k ich pohlteniu makrofágmi (Johansen et al., 1999). Vďaka tomuto procesu 

nie sú v periférnej krvi matky vo významnej miere detekovateľné zvyšky trofoblastových 

buniek a zároveň dochádza k inhibícii sekrécie prozápalových cytokínov (Krysko et al., 

2006). V prípade, že miera fúzie buniek je znížená, dochádza k nedostatočnému transferu 

bunkových komponentov z cytotrofoblastu do syncytiotrofoblastu, čo vedie k vyčerpaniu 

syncytiotrofoblastovej vrstvy (Gauster et al., 2009). 

Placentárna dysfunkcia, prejavujúca sa placentárnou endokrinnou deficienciou, 

plytkou placentárnou inváziou a abnormálnou vaskulatúrou, je príčinou viacerých 

symptómov PE (Roland et al., 2016). Avšak počiatok, závažnosť a postup ochorenia závisí 

od odpovede maternálneho systému na faktory a proteíny derivované z placenty. 
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Na etiológiu preeklampsie a jej rozvoj je preto potrebné nahliadať komplexne a brať 

do úvahy úlohu matky aj plodu. 

Procesy vedúce k rozvoju klinických symptómov PE, ktorých spúšťače však nie sú 

úplne známe, sú zhrnuté do nasledujúcich spolu súvisiacich dejov: 

 narušenie tvorby a diferenciácie trofoblastu vplyvom vonkajších vplyvov, 

reakciami matky a plodu, 

 zlyhanie adekvátnej remodelácie maternálnych špirálovitých artérií, 

 redukovaný tok materskej krvi do intervilózneho priestoru, 

 hypoxia a následná reoxygenácia placenty v dôsledku narušenia formovania 

trofoblastu vedúca k hypoxickému poškodeniu vilózneho trofoblastu, 

 uvoľnenie membránových fragmentov syncytiotrofoblastu (STBM) 

do materského krvného obehu, 

 zápalová odpoveď maternálneho imunitného systému a vznik endoteliálnej 

dysfunkčnosti vyvolávajúcej klinické symptómy PE (hypertenzia, proteinúria,...). 

Zaujímavé je, že prejavy endoteliálnej dysfunkčnosti pretrvávajú u žien aj 15 rokov 

po prekonaní preeklampsie a sú u nich pozorované zvýšené hodnoty markerov endoteliálnej 

aktivácie (ICAM-1, VCAM-1) (Tranquilli et al., 2012). 

Voči tejto hypotéze sa dá namietať, pretože k sprístupneniu špirálovitých artérií 

maternálnym krvným tokom dochádza až v 11. – 12. týždni gestácie, kedy sú odstránené 

bunky extravilózneho trofoblastu blokujúce lumen týchto artérií. Avšak zmeny cirkulujúcich 

sérových proteínov môžu byť detegované už v 7. týždni gestácie. Huppertz preto navrhuje 

hypotézu, že narušenie formovania a diferenciácie trofoblastu v rôznych štádiách gestácie 

vyvoláva rôzne klinické prejavy, tzv. subtypy PE, čo ultimátne vedie k vylučovaniu 

trofoblastového materiálu do krvného obehu matky (Huppertz, 2008). Takže PE je výsledok 

zlyhania formovania trofoblastu a nie je to odpoveď organizmu matky na trofoblastový 

materiál v krvnom obehu. Klinické prejavy preeklampsie a ich miera však závisia od toho, 

ako prebehne komunikácia medzi plodom a matkou v prípade narušenia fungovania 

a formovania trofoblastu. Respektíve, priebeh preeklampsie závisí od citlivosti matky na 

faktory derivované z placenty. Teoreticky môžu nastať tri scenáre: 

 matka zdravá a dysfunkčná placenta, 

 matka s predispozíciou a normálna placenta – prehnaná reakcia imunitného 

systému na prirodzene sa uvoľňujúci placentárny materiál do krvného obehu, 
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 matka s predispozíciou a dysfunkčná placenta, čo vyústi v najzávažnejšie 

prípady preeklampsie, často s dlhodobými následkami.  

V prípade platnosti tejto hypotézy, profily relevantných biomarkerov by boli 

rozdielne pre jednotlivé kategórie preeklampsie, čo sa zhoduje s výsledkami z klinickej 

praxe.  

Pre preeklampsiu je typická redukovaná proliferácia vilózneho a extravilózneho 

trofoblastu, čo vedie k plytkej trofoblastovej invázii asociovanej s nedostatočnou 

placentárnou implantáciou. Keď počas preeklampsie dôjde k narušeniu formovania 

trofoblastu, hlavnými mechanizmami odstránenia trofoblastového materiálu sa stávajú 

nekróza a aponekróza. Aponekróza predstavuje začiatok apoptickej kaskády a následné 

zlyhanie programu, čo vedie k uvoľneniu nekrotického apopticky poštiepeného materiálu 

(Formigli et al., 2000). Týmto procesom vzniká nekrotický trofoblastový materiál 

neohraničený membránou, ktorý prechádza do periférneho krvného obehu matky a môže 

spôsobiť zmeny maternálneho endotelu a imunitného systému. Zároveň sa do krvného obehu 

matky dostáva z trofoblastového materiálu zvýšené množstvo hCG (Huang, Chen, Wang, et 

al., 2014). Počas PE bolo pozorované zvýšené množstvo syncytiálnych uzlov, a to priamo 

úmerne závislé na závažnosti PE (Roland et al., 2016). Langbein experimentálne dokázal 

zvýšenú mieru apoptických procesov v placentách s PE a IUGR alebo HELLP a IUGR. 

Miera apoptózy bola vyššia v placentách s PE v porovnaní s placentami s PE a IUGR 

(Langbein et al., 2008). Na rozdiel od PE, počas IUGR nebola pozorovaná zvýšená miera 

uvoľňovania STBM (Goswamia et al., 2006). 

Diferencované syncytium je počas PE tenké, vakuolizované a prerušované (Huang, 

Chen, Wang, et al., 2014). Preeklamptické placenty sú často bledo zafarbené, obsahujú 

infarkty, hematómy a kalcifikácie. Po morfologickej stránke majú preeklamptické placenty 

väčšinou nižšiu hmotnosť a majú menší diameter (Hladunewich, Karumanchi, 2007). Počet 

syncytiálnych klkov klesá, klky sú menšie a atrofované. Mikroskopické vyšetrenie môže 

odhaliť sklerotické zúženie artérií a arteriol, a zhrubnutie vaskulo-syncytiálnej membrány 

(Narasimha, Vasudeva, 2011). 

Systémové prejavy PE sú vyvolané nadmerným množstvom trofoblastového 

materiálu v krvnom obehu matky v dôsledku nestability trofoblastu. Deportáciu materiálu 

do obehu však môže indukovať aj organizmus matky. V prípade, že je zväčšený objem 

placenty (diabetes, viacnásobné tehotenstvo) alebo povrch placenty (hypoxia alebo anémia 

matky) dochádza k nadmernému tvoreniu syncytialnych uzlov a zvýšenej miere výskytu 
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nekrózy. Zároveň ak imunitný systém prehnane reaguje na uvoľnené apoptické fragmenty, 

dochádza k indukcii zápalových procesov (Obrázok 3). 

 

Obrázok 3 Procesy nastávajúce počas normálneho tehotenstva a procesy vedúce k rozvoju preeklampsie, 

STBM - membránové fragmenty syncytiotrofoblastu (upravené podľa Huppertz 2008) 

Proces formovania funkčného trofoblastu sa skladá zo striktne regulovaných dejov 

bunkovej proliferácie, fúzie a apoptózy s cieľom vytvoriť dynamický útvar schopný 

neustálej regenerácie. Jedným z mnohých regulátorov diferenciácie trofoblastu je syncytín-

1, ktorý zohráva komplexnú úlohu v bunkovej fúzii, regulácii bunkového cyklu (tranzícia 

G1/S), apoptóze (anti-apoptická funkcia) a imunosupresii materského imunitného systému 

s cieľom udržiavať homeostázu syncytia (Roland et al., 2016).  

1.3.1 Syncytín-1 – produkt endogénneho retrovírusového elementu 

ERVW-1 

Prečítanie ľudského genómu a najmä anotácia genetických elementov ľudského 

genómu priniesli prekvapivé zistenia. V ľudskom genóme tvoria proteín kódujúce sekvencie 

len 1,4 % (Human Genome Sequencing Consortium, 2004) a až 50 % pozostáva 

z repetitívnych oblastí (Treangen, Salzberg, 2011). Medzi repetitívne sekvencie patria 

transponovateľné elementy, elementy schopné kopírovať svoju sekvenciu a inkorporovať sa 

na nové miesta v genóme. Delia na dve veľké skupiny na základe intermediátu transpozície 

(RNA verzus DNA) (Obrázok 4).  
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Obrázok 4 Typy transponovateľných elementov v ľudskom genóme, HERV – ľudské endogénne 

retrovírusy, LINE – dlhé rozptýlené jadrové elementy, SINE – krátke rozptýlené jadrové elementy, LTR 

– dlhé terminálne opakovanie, IR – invertované opakovanie, UTR – netranslatovaný región, IN – 

integráza, RT – reverzná transkriptáza, ORF – otvorený čítací rámec (upravené podľa Garcia-Perez et 

al., 2016) 

Retrotranspozóny sú transponovateľné elementy, ktoré sa transponujú cez RNA 

intermediát, ktorý sa reverzne transkribuje do dvojvláknovej DNA (dsDNA). Takto 

vzniknutá dsDNA, tzv. provírus, je schopná integrácie do hostiteľského genómu (Grandi, 

Tramontano, 2017). Medzi retrotranspozóny patria endogénne retrovírusové elementy 

(ERV). Sú to relikty ancestrálnych retrovírusových infekcií, ktoré napadli zárodočné bunky. 

Počas infekcie došlo k inkorporácii retrovírusových sekvencií do gametického genómu 

stavovcov (Obrázok 5). K inkorporáciám došlo vo viacerých vlnách, väčšina nastala 

približne pred 100 až 40 miliónmi rokov (Bannert, Kurth, 2006). Tento proces endogenizácie 

retrovírusov a ich fixácia v ľudskej populácii umožňuje ich vertikálny prenos na potomstvo 

riadiac sa Mendelistickou dedičnosťou. 

ERV vznikajú mechanizmom typickým pre retrovírusy, teda procesom reverznej 

transkripcie a integrácie za pomoci enzýmov (Obrázok 5). Majú typickú retrovírusovú 

štruktúru, na základe ktorej sa ich podarilo v genóme odhaliť. ERV sa skladajú zo sekvencií 

génov gag, pro, pol a env ohraničených dlhými koncovými opakovaniami (LTR). Gag 

kóduje gény pre kapsid a matrixové proteíny, pro pre proteázu, pol pre polymerázu (reverzná 

transkriptáza) a integrázu (IN), env pre obalový glykoproteín. LTR obsahujú sekvencie 

promótoru, zosilňovača, polyadenylačný signál a väzobných miest pre transkripčné faktory. 

V závislosti od miesta integrácie ERV do  genómu, ERV môžu narušiť štruktúru génov,  teda 

aj ich funkciu, alebo naopak regulovať expresiu priľahlých génov prostredníctvom 

regulačných elementov v LTR, či prispieť k tkanivovo-špecifickej expresii elementov 

(Sugimoto, Schust, 2009).  
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Obrázok 5 Retrovírusová endogenizácia a vznik ľudských endogénnych retrovírusov (HERV), 

a) retrovírusová infekcia somatických (horizontálny prenos) a zárodočných buniek (vertikálny prenos 

podľa Mendelistickej dedičnosti), b) proces replikácie a integrácie retrovírusovej RNA v hostiteľskej 

bunke, produkcia nových HERV kópií (červené hviezdičky) prostredníctvom 1) reinfekcie, 

2) retrontrasnpozície sprostredkovanej L1, 3) cis-retrotranspozície bez potreby tvorby vírusových 

častíc, c) akumulácia mutácii v elementoch HERV počas evolúcie vedúca k štruktúrnym zmenám a ich 

strate funkčnosti, vzniku izolovaných LTR prostredníctvom homologickej rekombinácie (upravené 

a preložené podľa Grandi a Tramontano 2017) 

ERV môžu byť klasifikované do rodín na základe identity tRNA, ktorá sa viaže 

do väzobného miesta pre primer lokalizovaného downstream od 5´LTR. Je to miesto 

iniciácie reverznej transkripcie. Syncytín-1 patrí do ľudskej ERV-W rodiny, teda HERV-W 

(angl. human endogenous retroviruses), v ktorej sa na primer väzobné miesto viaže tryptofán 

(W). Táto klasifikácia je však len jedna z mnohých, niektoré elementy nesú názov 

podľa najbližšieho génu (HERV-ADP) či konkrétneho aminokyselinového motívu (HERV-

FRD) (Grandi, Tramontano, 2017). Vďaka množstvu dát z celogenómových sekvenačných 

analýz a rozvoju bioinformatických programov sa pristupuje ku klasifikácii elementov 

HERV a základe fylogenetickej podobnosti pol génov a identifikácie taxonomických 

charakteristík. Jednotlivé fylogenetické triedy vykazujú navzájom niekoľko stupňový 

mozaicizmus, zrejme ako následok rekombinácii a sekundárnych integrácii elementov 

(Vargiu et al., 2016). Úplná klasifikácia HERV naďalej zostáva jednou z bioinformatických 

výziev.  

V priebehu evolúcie boli ERV sekvencie pozmenené vplyvom genetických mutácií 

(substitúcie, delécie, inzercie, rekombinácie), epigenetickej inaktivácie a selekčného tlaku, 

pravdepodobne ako odpoveď hostiteľského obranného mechanizmu. Vďaka tomu je väčšina 
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ERV nefunkčnými pozostatkami alebo fosíliami, bez aktívnej génovej expresie a nie sú 

schopné vytvoriť infekčné retrovírusové častice, sú inaktivované. Jediný element, ktorý si 

pravdepodobne udržal túto schopnosť, je ERV-K113. ERV-K113 bol inkorporovaný 

do genómu ako posledný a má neporušený ORF (otvorený čítací rámec) (Sugimoto, Schust, 

2009). Hoci takmer všetky elementy nie sú schopné tvorby retrovírusových častíc, naďalej 

môžu podstupovať transpozíciu cez LTR, hlavne sprostredkovanú iným funkčným 

transponovateľným elementom (často LINE-1), čím dochádza k namnoženiu kópií 

elementov v genómoch (Magiorkinis et al., 2012). 

Hypotézy o funkcii ERV sú rôzne, od parazitických sekvencií so schopnosťou 

vyvolať patologické procesy až k sekvenciám poskytujúcim nové možnosti regulácie 

génovej expresie, ako promótory, zoslabovače alebo iné regulačné elementy (Rebollo et al., 

2012). Práve ERV pravdepodobne zohrali významnú úlohu v evolúcii stavovcov (Malfavon-

Borja, Feschotte, 2015). 

V ľudskom genóme tvoria endogénne elementy HERV približne 8 %. V genóme sa 

nachádza minimálne 31 rôznych tried HERV (Belshaw et al., 2005) s vyše 400 000 kópiami 

(Ruebner et al., 2013). 90 % všetkých HERV je tvorených len LTR sekvenciami 

vzniknutými homologickou rekombináciou (Lokossou et al., 2014). Dôvod konzervácie 

niektorých elementov v genóme môže byť poskytovanie fyziologicky prospešných funkcií 

hostiteľskému organizmu. ERV preukázateľne zohrávajú úlohu v placentácii, génovej 

variabilite, alternatívnom zostrihu a polyadenylácii, imunosupresii materského imunitného 

systému počas tehotenstva a ochrane pred superinfekciou exogénnymi retrovírusmi 

(Malfavon-Borja, Feschotte, 2015). Súčasne však ERV môžu indukovať génovú instabilitu, 

rekombinácie, génovú disrupciu inzerciou ERV sekvencií do ORF, autoimunitu, produkciu 

imunosupresívnych faktorov a ovplyvňovanie expresie priľahlých génov. Napriek tomu, že 

genetická klasifikácia elementov HERV je výzvou, analýza expresie elementov v zdravých 

tkanivách a bunkových líniách už priniesla množstvo výsledkov. Elementy HERV sú 

stabilné komponenty ľudského transkriptómu a ich expresia je tkanivovo-špecifická. HERV 

sa dokonca dávajú do asociácie  s niektorými ochoreniami, ako sú autoimunitné reumatické 

ochorenia, mužská infertilita, schizofrénia, karcinogénne procesy (leukémia, lymfóm, 

kolorektálny tumor, karcinóm prsníka a endometria) a roztrúsená skleróza (Dolei et al., 

2015; Strick et al., 2007; Tugnet et al., 2013). 

Elementy HERV sú nevyhnutné pre fyziologicky normálny vývoj placenty. 

Niekoľko HERV rodín je primárne exprimovaných v placente, a to najmä v trofoblastových 
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bunkách, ktorých esenciálny význam a funkcia počas tehotenstva už boli spomenuté. 

Hlavnými induktormi tvorby syncytiotrofoblastu a udržiavania integrity jeho štruktúry sú 

syncytín-1 (ERVW-1), syncytín 2 (ERVFRD-1), EnvV (ERV-V1/V2) a EnvP(B)/syncytín-3 

(HERV-P(b)), teda produkty endogénnych retrovírusových elementov (Lokossou et al., 

2014). Expresia HERV-R (ERV3) a HERV-K je tkanivovo-špecificky viazaná na placentu, 

pričom sa predpokladá úloha ERV3 v bunkovej diferenciácii počas embryogenézy 

(Andersson et al., 2002). 

Syncytín-1 je produktom génu ERVW-1 (rodina HERV-W) lokalizovanom 

na chromozóme 7 (7q21.2). Inkorporácia retrovírusového elementu do germinálnej línie, 

ktorá dala vznik rodine HERV-W, prebehla pred 25 až 40 miliónmi rokov (Cheynet et al., 

2005). Multikópiová rodina obsahuje približne 70 gag, 100 pro a 30 env génov (Dolei et al., 

2015). Pomocou bioinformatických analýz sa podarilo presne identifikovať a opísať 213 

HERV-W inzercií, z toho 65 provírusov, 135 procesovaných pseudogénov a 13 sekvencií 

s chýbajúcimi LTR (Grandi et al., 2016). HEV-W môže byť ako jediná sekvencia 

mobilizovaná LINE-1 (L1) retrotranspozónom. L1 sprostredkovaná transpozícia (Obrázok 

5) HERV-W rodiny vytvorila procesované pseudogény, ktoré kolonizovali genóm primátov. 

Ľudský genóm doteraz obsahuje 80 – 100 L1 elementov schopných transpozície a HERV-

W rodina stále produkuje transkripty, ktoré môžu byť retrotransponované (Grandi, 

Tramontano, 2017). Väčšina elementov v genóme však býva hypermetylovaná, čo 

znemožňuje ich aktiváciu. 

ERVW-1 si ako jediný z celej rodiny zachoval neporušený ORF env génu. Fúzogénna 

aktivita syncytínu-1 bola zachovaná počas celej evolúcie hominoidov, čo napovedá o jej 

kruciálnej úlohe v placentácii.  

Syncytín-1 má typickú štruktúru retrovírusového obalového glykoproteínu (Obrázok 

6). Syntetizuje sa ako glykozylovaný prekurzor s veľkosťou 73 kDa (neglykozylovaný 50 

kDa). Prekurzor je procesovaný bunkovou proteinázou furín na dve podjednotky – 

transmembránovú (TM, glykozylovaný 23 kDa/neglykozylovaný 20 kDa) a povrchovú (SU, 

glykozylovaná 50 kDa/neglykozylovaná 33 kDa). Syncytín-1 je glykozylovaný na siedmich 

miestach (jedenkrát v TM, šesťkrát v SU). Sacharidová zložka proteínu je potrebná 

na správne skladanie a funkciu proteínu (Cheynet et al., 2005). SU podjednotka je potrebná 

na  rozoznanie syncytínu-1 receptorom a obsahuje receptor viažucu doménu (RBD) 

na svojom N konci. TM podjednotka je cez transmembránovú doménu (TMD) 

inkorporovaná do membrány trofoblastových buniek a ukotvuje na nej celú proteínovú 
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štruktúru. TM obsahuje hydrofóbny fúzogénny peptid (FP), ktorý vkladá do plazmatickej 

membrány cieľovej bunky, a tak priamo zabezpečí jej splynutie s bunkou exprimujúcou 

syncytín-1. Pre proces splynutia buniek musí byť maturovaný syncytín-1 vo forme triméru. 

TM obsahuje motív leucínového zipsu, ktorý umožňuje trimerizáciu a CX6CC motív, ktorý 

interaguje s CϕϕC disulfidovým izomerázovým motívom na SU, takže k stabilizácii celej 

štruktúry dochádza prostredníctvom kovalentných disulfidových väzieb. Mutácie v týchto 

motívoch znemožňujú správne skladanie, umiestnenie na membránu a inhibujú fúziu 

cytotrofoblastových buniek (Cheynet et al., 2005). Poslednou doménou TM je 

imunosupresívna doména (ISD), ktorá by mohla zohrávať úlohu v indukcii tolerancie plodu 

matkou počas tehotenstva. In vitro aj in vivo štúdie potvrdili, že táto 17 aminokyselín dlhá 

doména má imunosupresívne vlastnosti (Lokossou et al., 2014). Cytoplazmatický chvost 

proteínu, v porovnaní s inými ortológnymi HERV-W, má 12 bp deléciu, ktorá umožňuje 

konštitutívnu fúzogénnu aktivitu syncytínu-1 (Bonnaud et al., 2005). 

 

Obrázok 6 Schematické znázornenie a) štruktúry a funkčných domén syncytínu-1, SU - povrchová 

podjednotka, TM – transmembránová podjednotka, SP – signálny peptid, RBD – receptor viažuca 

doména, FP - fúzogénny peptid, ISD - imunosupresívna doménu, TMD - transmembránová doména, 

CYT - intracytoplazmatický chvost (upravené podľa Lokossou et al., 2014) 

Maturácia syncytínu-1 začína glykozyláciou v endoplazmatickom retikule, následne 

syncytín-1 vytvorí trimér cez domény obsahujúce motív leucínového zipsu. Trimerická 

štruktúra je transportovaná do Golgiho aparátu, kde dochádza k jej štiepeniu. Maturovaný 

SU-TM homotrimér môže byť transportovaný na  povrch bunky (Cheynet et al., 2005). 

Expresia syncytínového génu je tkanivovo-špecifická, primárne viazaná na placentu 

(Obrázok 7). ERVW-1 má v porovnaní s ostatnými endogénnymi elementami, ktoré sa 

v placente exprimujú, najvyššiu mieru expresie (Ruebner et al., 2010). Nízka úroveň jeho 

expresie je pozorovaná v iných tkanivách, napr. testis (Muir et al., 2006). Gén pre syncytín-

1 sa exprimuje vo vilóznom aj extravilóznom trofoblaste, pričom proteín bol detekovateľný 

už v 6. týždni gestácie (Muir et al., 2006). K výrazne zvýšenej produkcii syncytínovej 
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mRNA dochádza medzi 9. – 12. týždňom gestácie, ktorá postupne klesá ku koncu gravidity 

(37. – 40. týždeň gestácie).  

 

Obrázok 7 Detekcia syncytínu-1 v syncytiotrofoblastovej vrstve placent z fyziologicky normálnych 

pôrodov, a) pozitívny signál pre syncytín-1 v syncytiotrofoblastovej vrstve v placente, b) pozitívny signál 

pre syncytín-1 v syncytiotrofoblastovej vrstve v placente a absencia signálu v maternálnej epitelovej 

vrstve a  v intervilóznom priestore, detekcia syncytínu-1 je po in situ hybridizácii syncytínu-1 

s fluorescenčne značenými próbami v tkanive z placent spracovaných do podoby parafínových sekcií 

(upravené a preložené podľa Noorali et al., 2009) 

Priestorová lokalizácia syncytínu-1 v syncytiotrofoblaste počas normálneho 

a preeklamptického tehotenstva nie je doposiaľ úplne definovaná. Akumulácia syncytínu-1 

bola pozorovaná počas fyziologicky normálneho tehotenstva na  bazálnej membráne 

a na apikálnej membráne počas PE (Lee et al., 2001). Iné štúdie opisujú difúzne 

rozmiestnenie syncytínu-1 v bunke, s najvyššou koncentráciou na apikálnej membráne 

počas fyziologicky normálneho tehotenstva (Frendo et al., 2003; Muir et al., 2006). Chen 

a spolupracovníci vo svojej štúdii tvrdia, že syncytín-1 sa počas normálneho tehotenstva 

sústredí na bazálnu aj apikálnu membránu a počas preeklampsie je akumulovaný výlučne 

na apikálnej membráne (Chen et al., 2006). Na presnú charakterizáciu lokalizácie syncytínu-

1 počas fyziologicky normálneho a preeklamptického tehotenstva sú potrebné ďalšie 

experimentálne údaje. 

Syncytín-1 má pleiotropné účinky, ktoré sa rozdeľujú na fúzogénne a nefúzogénne. 

Podieľa sa na regulácii homeostázy trofoblastu – reguluje proliferáciu, fúziu a apoptózu 

buniek (Obrázok 8) a zároveň vie potlačiť odpoveď materského imunitného systému (Tolosa 

et al., 2012).  
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Obrázok 8 Fúzogenne a nefúzogenne vlastnosti syncytínu-1 v regulácii a tvorbe syncytiotrofoblastu 

(upravené podľa Huang et al., 2013) 

Syncytín-1 interakciou so svojimi receptormi sprostredkováva fúziu trofoblastových 

buniek vedúcej k vytvoreniu syncytiotrofoblastu. Pre syncytín-1 boli identifikované dva 

receptory, od sodíka závislé transportéry neutrálnych aminokyselín, konkrétne SLC1A4 

(hASCT1) a SLC1A5 (hASCT2) (Marin et al., 2003). Bunková fúzia primárne závisí 

od interakcii syncytínu-1 s hASCT2 receptorom. Syncytín-1 sa však dokáže efektívne 

naviazať aj na vysoko divergentné myšie ortológne transportéry, mASCT1 a mASCT2, 

po odštiepení N-viazaných glykozylačných miest. Táto flexibilita v porovnaní s inými Env 

proteínmi naznačuje pôsobenie silného selekčného tlaku na syncytín a jeho úlohu 

v placentácii počas evolúcie (Lavillette et al., 2002). Expresia syncytínového receptora sa 

na rozdiel od expresie génu kódujúceho syncytín-1 počas preeklampsie nemení, a ani nie je 

ovplyvnená hypoxiou (Chen et al., 2006). V prípade narušenia furínového štiepneho miesta 

v syncytíne-1, je proteín síce lokalizovaný na membráne buniek, ale stráca schopnosť 

indukovať bunkovú fúziu (Cheynet et al., 2005). V prípade inhibície syncytínu-1 

nedochádza k fúzii buniek cytotrofoblastu a nevytvára sa syncytiotrofoblast (Frendo et al., 

2003). 

Anti-apoptická funkcia syncytínu-1 je sprostredkovaná cez AIF, čo je faktor 

od kaspázy nezávislej apoptickej dráhy. AIF štiepený kalpaínom-1 je uvoľnený z vnútornej 

mitochondriálnej membrány a translokovaný do jadra. V jadre indukuje degradáciu 

genómovej DNA (gDNA) a apoptózu. Pri zníženom množstve syncytínu-1 dochádza 
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k aktivácii expresie kalpaínu-1, ale zároveň aj AIF. Zvýšenie expresie kalpaínu-1 a AIF 

vedie k indukcii apoptózy sprostredkovanej AIF. Funkcia syncytínu-1 v trofoblaste je teda 

duálna – indukuje bunkovú fúziu a tvorbu syncytiotrofoblastu a zároveň inhibuje apoptózu 

trofoblastových buniek. V preeklamptických placentách detegovali znížené množstvo 

syncytínu-1 a zvýšené množstvo AIF a kalpaínu-1, čo pravdepodobne vedie k destabilizácii 

a deficiencii syncytia (Huang et al., 2014). 

Proliferácia eukaryotických buniek je striktne kontrolovaná postupnou aktiváciou 

transkripčných faktorov a cytokínov. Na dokončenie procesu mitózy je potrebné, aby bunka 

prešla cez dva hlavné kontrolné body – G1/S a G2/M. Tranzícia G1/S je spustená inhibíciou 

expresie p15 a aktiváciou CDK4, čo vedie k indukcii expresie E2F, PCNA a c-Myc 

potrebných na syntézu DNA. Inaktivácia syncytínu-1 prostredníctvom siRNA spôsobila 

inhibíciu rastu bunkovej kultúry, pričom sa pozorovalo zvýšené množstvo buniek v G1 fáze, 

znížené množstvo v S a v G2/M. To naznačuje, že syncytín-1 zohráva významnú úlohu 

v prechode buniek z G1 do S fázy. Knock-down syncytínu-1 vyvolal zvýšenú expresiu p15 

a zníženú expresiu E2F, PCNA a c-Myc. Nadexpresia génu pre syncytín-1 vyvolala 

nadmernú proliferáciu, znížené množstvo buniek v G1 fáze, zvýšené množstvo v S, G2 a M, 

zníženie expresie p15 a zvýšenie expresie E2F, PCNA a c-Myc. Expresia CDK4 syncytínom-

1 nie je ovplyvnená (Huang et al., 2013). Pri regulácii bunkového cyklu syncytínom-1 nie 

je potrebná interakcia s jeho receptorom, pretože aj v CHO bunkovej línii (bunky odvodené 

z vaječníkov čínskeho škrečka), v ktorej sa gén pre receptor neexprimuje, dochádza 

k narušeniu delenia buniek po inaktivácii syncytínu-1. Na základe doterajších poznatkov nie 

je úplne jasné či narušenie fúzogénnych alebo nefúzogénnych funkcií syncytínu-1 prispieva 

k rozvoju PE. 

Expresia génu pre syncytín-1 od prvého do tretieho trimestra narastá (Chen et al., 

2006; Huang et al., 2013), pričom ju je možné detegovať už v 7. týždni gestácie (Okahara et 

al., 2004). V 2012 však pozorovali naopak najvyššie množstvá mRNA pre syncytín-1 

v prvom trimestri tehotenstva, čo by napovedalo o významnej úlohe syncytínu-1 práve 

v počiatočných fázach tehotenstva (Holder et al., 2012). V druhom trimestri pozorovali 

pokles expresie a v treťom opätovné zvyšenie, ktoré však nedosahovalo úroveň expresie 

v prvom trimestri (Holder et al., 2012). 

Génová expresia syncytínu-1 v placente je nepriamo úmerná veľkosti plodu a jeho 

hmotnosti, zrejme ako kompenzačný mechanizmus nárokov feto-placentárneho útvaru 

pod vplyvom stresujúcich podmienok (Huppertz, 2008). Predpokladá sa, že v placentách 
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menších plodov vyvolávajú stresové podmienky zvýšenie expresie génu pre syncytín-1, 

ktorý je následne schopný indukovať trofoblastovú proliferáciu. Podobný prípad môže 

nastať aj počas počiatočných fáz PE, keď mierny hypoxický stres indukuje syncytínovú 

expresiu vedúcu k prudkej proliferácii trofoblastu. V pokročilých štádiách však už dochádza 

k inhibícii expresie podmienkami v placente (výrazná hypoxia, vysoká koncentrácia ROS), 

dochádza k zníženej k tvorbe syncytínu-1 a stagnácii proliferácie trofoblastu a jeho 

dezintegrácii (Gao et al., 2012). 

Syncytín-1 participuje na indukcii proliferácie a zároveň aj sprostredkováva fúziu 

cytotrofoblastových buniek s cieľom dosiahnuť optimálny stav syncytiotrofoblastovej 

vrstvy a reagovať na zmenené podmienky v placente. 

Počas preeklampsie, ale aj IUGR, je samotné syncytium tenšie, s nepravidelnými 

okrajmi a mnohopočetnými vakuolami. Viacero štúdií poukázalo na zníženú expresiu 

syncytínu-1 v placentárnom tkanive preeklamptických vzoriek v porovnaní s tkanivom 

z normálnych tehotenstiev (Chen et al., 2006; Knerr et al., 2002; Langbein et al., 2008; Lee 

et al., 2001). Znížená expresia syncytínu-1 bola asociovaná s redukovanou bunkovou fúziou 

CTB do STB (Obrázok 9).  

 

Obrázok 9 Fúzia ľudských primárnych trofoblastových buniek izolovaných z fyziologicky normálnych 

(FN) a preeklamptických (PE) placent, a) kultivácia izolovaných trofoblastových buniek po dobu 72 

hodín a 96 hodín a farbenie protilátkou anti-desmoplakín (zelená) a propídium jodid (jadro: červená), 

b) miera bunkovej fúzie (upravené a preložené podľa Vargas et al., 2011) 
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Miera bunkovej fúzie primárnych trofoblastových buniek sa v preeklamptických 

vzorkách znížila o 33 % v porovnaní s bunkami z normálneho tehotenstva (Vargas et al., 

2011). Zmeny expresie syncytínu-1 korelujú so závažnosťou PE a zmeny sa prejavujú 

na úrovni mRNA aj proteínov. Znížená expresia syncytínu-1 bola pozorovaná aj 

v placentách s HELLP a IUGR (Langbein et al., 2008).  

Syncytiotrofoblast je neustále pod hypoxickým stresom a je potrebná vysoká miera 

jeho obnovovania a regenerácie. V prípade zníženia expresie syncytínu-1 dochádza 

k nedostatočnému obnovovaniu syncytia v dôsledku zníženia proliferácie 

cytotrofoblastových buniek a zároveň k zníženej miere fúzie týchto buniek do syncytia. 

Deregulácia týchto procesov má dopad na funkciu a integritu celej placenty (Obrázok 10). 

Na objasnenie presných mechanizmov funkcií syncytínu-1 počas tehotenstva, ale aj počas 

patologických stavov, sú potrebné ďalšie štúdie s vhodnými experimentálnymi modelmi.  

 

Obrázok 10 Úloha syncytínu-1 v regulácii homeostázy syncytia počas fyziologických podmienok a 

narušenie týchto procesov počas preeklampsie, CTB – cytotrofoblastové bunky, ROS – reaktívne formy 

kyslíka (upravené podľa Roland et al., 2016) 

V roku 2012 Holder a spolupracovníci opätovne sledovali lokalizáciu syncytínu-1 

v placentárnych bunkách, pričom sa na rozdiel od doteraz spomínaných štúdií zamerali 

na jednotlivé podjednotky separátne. Potvrdili, že syncytín-1 je lokalizovaný 

do syncytiotrofoblastu a cytotrofoblastu, ako sa predpokladalo (Blond et al., 2000; Frendo 

et al., 2003; Holder et al., 2012; Muir et al., 2006). SU podjednotku detegovali vo vilóznom 

trofoblaste, v syncytioplazme a v menšom množstve na syncytiálnej membráne. TM 
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podjednotka bola dominantne lokalizovaná na syncytiálnej membráne a miestami 

v cytoplazme a syncytioplazme. Predpokladá sa, že syncytín-1 akumulovaný 

v syncytioplazme predstavuje zásobný syncytín-1, vo forme glykozylovaného prekurzoru 

(73kD) alebo procesovanej podjednotky. Vďaka intracelulárnym zásobám syncytínu-1 môže 

bunka rýchlo reagovať na potrebu tvorby syncytiotrofoblastu. Vplyvom zatiaľ neodhaleného 

signálu bunka transportuje syncytín-1 na membránu a iniciuje sa bunková fúzia. 

V ,,pokojovomˮ stave je syncytín-1 uložený v syncytioplazme, čím sa zamedzí ektopickej 

fúzii. 

Holder pozoroval znížené množstvo SU na syncytiálnej membráne v placentách 

z normálneho tehotenstva, v porovnaní s TM (Holder et al., 2012). Pravdepodobne dochádza 

k uvoľňovaniu rozpustnej formy SU do fetálnej cirkulácie, čo potvrdzuje prítomnosť 

syncytínu-1 v endotele klkov (Obrázok 11). Fetálny endotel obsahuje receptor ASCT-2, na 

ktorý sa SU môže viazať. 

 

Obrázok 11 Imunolokalizácia syncytínu-1 v placente z prvého trimestra (a-b), a) povrchová podjednotka 

(SU), b) transmembránová podjednotka (TM), simultánne farbenie DAB a hematoxylínom (c-d), c) 

duálna imunofluorescenčná lokalizácia SU (červená), d) duálna imunofluorescenčná lokalizácia TM 

(zelená), farbenie bunkového jadra DAPI (modrá) (upravené a preložené podľa Holder et al., 2012) 

V prípade, že placenty pochádzali z tehotenstiev komplikovaných IUGR alebo IUGR 

s PE, bolo pozorované výrazné zníženie množstva syncytínu-1 v porovnaní s PE (Obrázok 

12). Zníženie množstva bolo najvýraznejšie v prípade PE kombinovanej s IUGR (Holder et 

al., 2012). V preeklamptických placentách naopak detegovali  v porovnaní  s fyziologicky 
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normálnym tehotenstvom (NT) prekvapivo zvýšené množstvá syncytínu-1, či už 

glykozylovaného prekurzora (73 kDa) alebo jeho podjednotiek (50 kDa a 23 kDa). 

Najvýznamnejší rozdiel bol v množstve transmembránovej podjednotky. Tieto zistenia 

podporujú hypotézy o nadmernom uvoľňovaní SU podjednotky syncytínu-1 z trofoblastu 

a následnom zachytení vo vaskulárnom endotele choriových klkov. Takéto zmeny 

v lokalizácii a v množstve syncytínu-1 by dokonca nemuseli byť podmienené zníženou 

transkripciou ERVWE-1, ale napríklad mutáciou vo funkčných doménach syncytínu-1 

zodpovedných za jeho lokalizáciu. Tieto výsledky odporujú štúdiám, ktoré pripisujú 

preeklampsii vždy zníženú produkciu mRNA pre syncytín, a takisto aj zníženú produkciu 

proteínu (Lee et al., 2001; Ruebner et al., 2013; Vargas et al., 2011). 

 

Obrázok 12 Kvantifikácia syncytínu-1 v placentách z preeklamptického tehotenstva, tehotenstva 

komplikovaného IUGR a tehotenstva komplikovaného PE súčasne s IUGR, v porovnaní s normálnym 

tehotenstvom (NT) pomocou Western blotu a normalizáciou voči β-aktínu, 73 kDa – glykozylovaný 

prekurzor, 50 kDa – povrchová podjednotka, 23 kDa – transmembránová podjednotka, spolu – signál 

pre povrchovú a transmembránovú podjednotku dokopy, *p < 0.05, **p < 0.01, Mann-Whitney U test 

(upravené podľa Holder et al., 2012) 

Intrauterinná rastová retardácia 

Intrauterinná rastová retardácia plodu je seriózna komplikácia gravidity a vyskytuje 

sa v 8 – 10 % prípadoch pôrodov životaschopných detí a v 50 % prípadov sa uvádza ako 

príčina nevysvetlených pôrodov mŕtvych detí (Whitehead et al., 2013). Počas IUGR plod 

zlyhá v dosiahnutí optimálneho rastového potenciálu (Newhouse et al., 2007). IUGR 

predstavuje zdravotné riziko pre plod aj matku, zvyšuje perinatálnu morbiditu a mortalitu 

(Langbein et al., 2008). V súčasnosti neexistuje terapeutický postup pre IUGR. Podobne ako 

pri PE, aj manažment IUGR je založený na skorej a presnej diagnostike ochorenia a 

intenzívnom monitorovaní matky a plodu. 

PE a IUGR sa často symptomaticky prekrývajú a vyskytujú sa spoločne – 28,6 % 

preeklamptických pacientok má IUGR, 5,6 % pacientok s IUGR má aj preeklampsiu 

(Huang, Chen, Wang, et al., 2014). PE a IUGR majú viacero spoločných symptómov 

vyplývajúcich z abnormálnej placentácie. Zlyhanie trofoblastovej invázie vedúce 

k nedostatočnej implantácii je typické pre IUGR, tak isto ako pre PE. Podľa Newhouse 

a spolupracovníkov dochádza pri IUGR k zvýšenej diferenciácii trofoblastu, ktorá sa 
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prejavuje zvýšenou mierou syncytializácie, zvýšenou produkciou hCG a hPL v porovnaní 

s nekomplikovanými tehotenstvami (Newhouse et al., 2007). Naopak iné štúdie opisujú 

v placentách s IUGR zníženú mieru bunkovej fúzie a diferenciácie syncytiotrofoblastu 

(Langbein et al., 2008; Ruebner et al., 2010). Ruebner a spolupracovníci pozorovali 

abnormálny vývoj trofoblastu, a to znížené množstvo cytotrofoblastových buniek, 

redukovanú bunkovú fúziu (charakterizovaná počtom jadier na mm syncytiotrofoblastu) 

a zvýšenú mieru apoptózy (Ruebner et al., 2013). Avšak najväčšie abnormality placenty 

vrátane zníženej produkcie hCG a hPL boli pozorované počas PE kombinovanej s IUGR 

v porovnaní s placentami fyziologického tehotenstva alebo s placentami postihnutými len 

jedným zo syndrómov (Gao et al., 2012). Tieto závery naznačujú, že PE a IUGR majú 

odlišné patológie a vplývajú na funkciu trofoblastu odlišne, a teda, že IUGR nie je len subtyp 

PE (Newhouse et al., 2007). Avšak simultánny vplyv PE a IUGR má najzávažnejší dopad 

na placentáciu, možno aj prostredníctvom deregulácie expresie génu pre syncytín-1 a zmeny 

lokalizácie jeho produktu. 

HELLP syndróm 

HELLP syndróm má tiež pôvod v abnormálnej placentácii a môže byť asociovaný 

s PE alebo IUGR. 10 – 20 % závažných preeklamptických prípadov je komplikovaných 

HELLP syndrómom (Jebbink et al., 2012). Pacientky trpia akútnym renálnym zlyhaním, 

pulmonárnym edémom, abrupciou placenty a intrakraniálnym krvácaním, čo spôsobuje 

vysokú maternálnu a fetálnu morbiditu (Ruebner et al., 2013). Frekvencia výskytu ochorení, 

spoločne či zvlášť, sa môže výrazne líšiť podľa toho, kedy bola informácia o stave pacientky 

zaznamenaná. Pacientky sú často prijímané len s jednou diagnózou (PE/IUGR/HELLP), ale 

po ukončení tehotenstva a vyhodnotení jeho celého priebehu môžu byť už pacientke 

diagnostikované viaceré syndrómy súčasne (Obrázok 13 – rozdiely medzi diagramom 

v druhom a treťom trimestri gravidity). Frekvencie výskytu PE, IUGR a HELLP počas 

PETRA štúdie (angl. Plasma volume expansion in early-onset hypertensive disorders of 

pregnancy Preeclampsia Eclampsia TRial Amsterdam) sú zhrnuté na Obrázku 13c 

(Ganzevoort et al., 2007). 
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Obrázok 13 Procesy vedúce k rozvoju preeklampsie (PE), intrauterinnej rastovej retardácie (IUGR) a 

HELLP syndrómu, pomerné zastúpenie výskytu PE, IUGR a HELLP syndrómov pri: a) prijatí, b) 

prepustení pacientok z nemocnice, c) percentuálne zastúpenie výskytu PE, IUGR a HELLP syndrómu 

pri prepustení pacientok z nemocnice (upravené a preložené podľa Ganzevoort et al., 2007; Jebbink et 

al., 2012) 

Počas tehotenstva dochádza k neustálemu uvoľňovaniu trofoblastového materiálu, 

napr. vo forme exozómov a membránových fragmentov syncytiotrofoblastu (STBM), 

do krvného obehu matky. Intracelulárne vezikuly fúzujú s cytoplazmatickú membránou 

a následne sú vylúčené z bunky endocytózou vo forme exozómov (Tolosa et al., 2012). 

Funkcia exozómov závisí od ich obsahu, teda zastúpenia proteínov a RNA v nich. Exozómy 

boli spočiatku považované len za spôsob zbavovania sa nepotrebných proteínov, 

v súčasnosti sa však potvrdzuje ich úloha v medzibunkovej komunikácii 

prostredníctvom modifikácie bunkovej signalizácie alebo génovej expresie interakciou 

s povrchovými proteínmi cieľových buniek. Syncytín-1 je inkorporovaný v membráne 

exozómov derivovaných z placenty, pri čom sa predpokladá, že spolu s ďalšími faktormi 

(syncytín-2, integríny, anexíny, klaudin-1, ICAM-1) zodpovedá za prijatie exozómov 

cieľovými bunkami procesom endocytózy (Tolosa et al., 2012; Vargas et al., 2014). 

Exozómy sú endocytované z monocytov-derivovanými makrofágmi. Syncytín-1 

inkorporovaný do exozómov pravdepodobne aktívne modifikuje imunitnú odpoveď 

materského organizmu. Holder so spolupracovníkmi preukázali, že placentárne exozómy 

ovplyvnili aktiváciu PBMC (mononukleárne bunky periférnej krvi – monocyty, lymfocyty), 
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a to práve prostredníctvom TM podjednotky syncytínu-1 (Holder et al., 2012). 

V prítomnosti exozómov obsahujúcich TM podjednotku syncytínu-1 dochádza k zvýšenej 

sekrécii spektra cytokínov (IL-6, IL-10, G-CSF, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, 

VEGF, GRP-α) a chemokínov z PBMC, čo sa považuje za prozápalový proces. Tieto 

pozorovania sú v konflikte s hypotézou, že syncytín-1 má imunosupresívne vlastnosti, ale 

Holder a kolektív pracovali s rekombinantným parciálnym proteínom. Proteín MSRV, ktorý 

je veľmi príbuzný syncytínu-1 a patrí do rovnakej rodiny HERV-W, má taktiež prozápalové 

účinky. Predpokladá sa, že sa MSRV práve pre túto vlastnosť podieľa na rozvoji sclerosis 

multiplex (Rolland et al., 2006). V prípade inhibície syncytínu-1 došlo v exozómoch 

k zníženiu prozápalovej aktivity, čo dokazuje priamo úlohu syncytínu-1 v modulácie 

imunitnej odpovede.  

T-lymfocyty, konkrétne podtrieda pomocných T-lymfocytov typu 1 a 2 (Th1 a Th2 

lymfocyty), sú najväčší producenti cytokínov. Cytokíny sú hormonálni poslovia, ktorí 

sprostredkúvajú biologické efekty imunitného systému. Zjednodušene sa zatrieďujú 

do dvoch hlavných skupín – prozápalové (Th1) a protizápalové (Th2) (Berger, 2000). 

Imunosupresívna doména syncytínu (na SU podjednotke syncytínu-1) inhibuje modulátory 

imunitnej odpovede, a to cytokíny TNF-α, IFN-γ, CXCL10 a indukuje produkciu IL-10, čo 

predstavuje prechod od Th-1 imunitnej odpovede k Th-2. Th-2 imunitný profil je 

nevyhnutný na supresiu imunitnej odpovede počas tehotenstva, čo umožňuje pokračovanie 

normálneho vývoja plodu (Tolosa et al., 2012).  

Pre objasnenie presnej úlohy syncytínu-1 v modulácii imunitného systému, a to 

primárne v patologických stavoch placenty, ako je preeklampsia, sú potrebné ďalšie štúdie. 

Doterajšie štúdie naznačujú, že jednotlivé časti syncytínu-1 môžu mať tak imunosupresívne, 

ako aj prozápalové vlastnosti. Zároveň mutácie v konkrétnych častiach syncytínu-1 

zodpovedných jednak za imunomodulačné vlastnosti či za proteínový transport môžu viesť 

k narušeniu inkorporácie syncytínu do exozómov a k zmene ich efektu na imunitný systém 

matky.  

Fetálne nukleové kyseliny je možné detegovať v materskom krvnom obehu už 

v skorých štádiách tehotenstva, čo poskytuje možnosti pre navrhnutie nových 

diagnostických/skríningových prístupov ochorení vyskytujúcich sa počas tehotenstva. RNA 

je možné presnejšie kvantifikovať než proteíny a zároveň fetálna RNA odráža expresný 

profil placentárneho transkriptómu. Kontroverzné výsledky týkajúce sa expresie syncytínu-

1 v placente počas PE a asociovaných syndrómoch, môžu byť spôsobené nevhodnými 
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protilátkami voči proteínu. Mnohé protilátky voči syncytínu-1 vykazujú reaktivitu aj s inými 

ERV proteínmi alebo sú len voči jednej z podjednotiek proteínu, čo nepresne opisuje reálne 

množstvá syncytínu-1 v študovanom tkanive. Vhodným markerom na zachytenie zmien 

počas patologických stavov na úrovni RNA sú gény, ktoré vykazujú najvyššiu mieru 

expresie v placentárnom tkanive. Takýmto génom je ERVW-1, nakoľko jeho expresia je 

takmer exkluzívne viazaná na placentu. Whitehead vo svojej štúdii preukázal, že počas 

IUGR (syndróm často vyskytujúci sa spoločne s preeklampsiou) dochádza k výraznej 

deregulácii množstva RNA rôznych génov v krvi matky. Detailnejšie sa zameral na 8 génov 

- ERVWE-1, PSG1, PLAC4, TAC3, PLAC3, CRH, CSH1 a KISS1. Preukázal, že množstvo 

mRNA pre syncytín-1 bolo zvýšené ako v materskej cirkulácii, tak aj v placentárnom 

tkanive (Whitehead et al., 2013) v kontraste so štúdiami o produkcii syncytínovej mRNA 

(Huang, Chen, Li, et al., 2014; Vargas et al., 2011) či produkcii proteínu (Chen et al., 2006; 

Langbein et al., 2008). 

1.3.2 Regulácia expresie a aktivity syncytínu-1 

Regulácia expresie syncytínu-1 v placente prebieha prostredníctvom kooperácie 

ERVW-1 5´LTR promótoru (dĺžka 247 bp) a upstream regulačného elementu (URE) 

s trofoblastovo-špecifickým zosilňovačom (TSE) (dĺžka 436 bp). V  regióne sa nachádza 

viacero regulačných elementov a väzobných miest pre transkripčné faktory ovplyvňujúce 

expresiu syncytínového génu (Obrázok 14).  

 

Obrázok 14 Regulačné elementy ERVW-1,  LTR – dlhé terminálne opakovanie, MaLR 

LTR – mammalian apparent LTR retrotransposon, URE – upstream regulačný element, 

TSE – trofoblastovo-špecifický zosilňovač, čierne obdĺžniky nad schémou – dokázané väzobné miesta 

pre transkripčné faktory, čierne obdĺžniky pod schémou - predpokladané väzobné miesta pre 

transkripčné faktory, + pod schémou – pozitívny vplyv jednotlivých regulačných domén na expresiu, 

- – negatívny vplyv jednotlivých regulačných domén na expresiu, CAP – miesto iniciácie transkripcie 

(upravené podľa Gimenez, Mallet, 2008) 

5´LTR región sa skladá z častí U3, R a U5. U3 región od pozície +1 do pozície +125 

predstavuje promótor zabezpečujúci bazálnu placentárnu aktivitu. Obsahuje taktiež väzobné 

miesto pre estrogénový receptor. Základný promótor (CCAAT (+168 – +175) a TATA 

(+219 – +224) boxy) je tvorený zvyškom U3 regiónu a časťou R regiónu, ktorý indukuje 
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expresiu syncytínu-1 vo všetkých typoch tkanív. Obsahuje väzobné miesto pre CREB 

(cAMP response element-binding protein), ktorý je zodpovedný za indukovateľnosť 

promótora cAMP. Analýzy v tomto regióne odhalili aj väzobné miesto pre oktámerový 

proteín (Oct), pričom mutácie v ňom vedú k zníženiu úrovne transkripcie, a responzívny 

element pre ekdyzónový receptor (EcR), ktorého inaktivácia viedla k zvýšeniu bazálnej 

promótorovej aktivity (Cheng et al., 2004). 

Prostredníctvom signálnej dráhy cAMP/proteín kinázy A (PKA), cAMP stimuluje 

trofoblastovú fúziu a diferenciáciu, čo je sprevádzané zvýšenou hladinou syncytínu-1 

(Frendo et al., 2003). Oblasť, ktorá je zodpovedná za stimuláciu cAMP, je lokalizovaná 

do U3 regiónu 5´LTR (od +125 do +247). Produkovaný cAMP stimuluje expresiu génu 

pre GCMa (chorion-specific transcription factor). GCMa je transkripčný faktor esenciálny 

pre placentárny vývoj, je špecificky exprimovaný v trofoblaste (Huang et al., 2013) a 

výrazne zvyšuje aktivitu ERVW-1 promótora v placentárnych bunkách. Hypoxia má 

inhibičný efekt na bunkovú fúziu a diferenciáciu trofoblastu, a priamo znižuje expresiu 

syncytínu-1 (Gauster et al., 2009). Aktivácia cAMP/PKA dráhy vedie ku kompenzácii 

zníženej ERVW-1 expresie hypoxiou prostredníctvom stimulácie produkcie GCMa (Chang 

et al., 2005). Aktivácia cAMP/PKA signálnej dráhy je v trofoblastovom tkanive indukovaná 

membránovým proteínom CD9. Spôsob regulácie CD9 nie je známy, ale faktor sa podieľa 

na formovaní syncytiotrofoblastu (Muroi et al., 2009). U5 oblasť 5´LTR pôsobí ako inhibítor 

génovej expresie v neplacentárnych tkanivách (W. J. Lee et al., 2003). 

URE je región tvorený z neretrovírusovej sekvencie (dĺžka 208 bp) a cicavčieho 

LTR-retrotranspozónu (MaLR, dĺžka 228 bp). MaLR obsahuje tkanivovo-špecifický 

zosilňovač (TSE, dĺžka 33 bp) s viacerými väzobnými faktormi zabezpečujúcimi expresiu 

viazanú na placentu (Bonnaud et al., 2005; Prudhomme et al., 2004). URE oblasť moduluje 

bazálnu transkripciu poskytovaním väzobných miest pre pozitívne transkripčné faktory 

špecifické pre trofoblast, pričom tento element je nezávislý od svojej pozície alebo typu 

promótora, ktorého aktivitu ovplyvňuje. 

Distálny regulačný element (od -436 do -128 bp) pôsobí ako pozitívny regulátor 

transkripcie, časť MaLR (od -128 bp do -67) má presne opačný efekt v placentárnom 

tkanive. Proximálna oblasť (od -67 do +1) predstavuje minimálnu sekvenciu potrebnú 

na zvýšenie úrovne expresie, a preto je označená za  TSE (trophoblast specific enhancer) 

(od -67 do -35 bp). V oblasti TSE sú väzobné miesta pre AP-2 (TFAP2), Sp-1 

a GCMa/GCM1, ktoré vplývajú na funkciu tejto oblasti ako zosilňovača (Loregger et al., 
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2003). Sp-1 sa viaže na GC bohaté motívy, je to aktivátor alebo represor génovej expresie 

v závislosti od jeho posttrasnslačnej modifikácie. Interakcia transkripčných faktorov je 

zodpovedná za trofoblastovo-špecifickú génovú expresiu (Prudhomme et al., 2004). 

Cheng a kolektív pomocou delečnej analýzy pozorovali, že úsek od -1519 do -984 

bp je potrebný pre maximálnu úroveň expresie v trofoblastových bunkách (Cheng et al., 

2004). 

BeWo bunky sú trofoblastové bunky odvodené z choriokarcinómu a sú často 

používané ako tkanivový model in vivo syncytializácie placentárneho vilózneho trofoblastu 

(Orendi et al., 2010). CRH (hormón uvoľňujúci kortikotropín) stimuluje produkciu mRNA 

syncytínu-1 počas tehotenstva. BeWo bunky ovplyvnené CRH uvoľňujú exozómy 

so zvýšeným množstvom syncytínu-1. Presný mechanizmus, akým CRH reguluje produkciu 

syncytínu-1, nie je doposiaľ objasnený (Tolosa et al., 2012). 

Ďalšie transkripčné faktory s možným vplyvom na reguláciu ERVW-1 expresie sú 

RXRA, NR2F2 a FOXF1 (Handwerger, 2010). Bipartitný promótor lokusu ERVW-1 je 

jedinečným regulačným komplexom, ktorý na základe vzájomných interakcií (pozitívnych 

aj negatívnych) retrovírusových a celulárnych elementov koordinuje a udržiava optimálnu 

úroveň tkanivovo-špecifickej expresie lokusu ERVW-1 (Prudhomme et al., 2004). Práve 

poruchy v tejto regulačnej oblasti by mohli viesť k vzniku patologického stavu, akým je 

preeklampsia. 

Prepisom ERVW-1 vzniká transkript dlhý 9,6 kb obsahujúci 1 intrón (2,1 kb). 

Zostrihom transkriptu, vďaka 3 odlišným akceptorovým miestam, môžu teoreticky vzniknúť 

3 typy mRNA s dĺžkou 7,4 kb, 3,1 kb a 1,3 kb (Benešová et al., 2017). Transkript s dĺžkou 

3,1 kb obsahuje gén pre env a jeho transláciou vzniká syncytín-1 (Obrázok 15). Transkripty 

s dĺžkou 7,4 kb a 3,1 kb sú vo vysokej miere detegované len v trofoblastových bunkách 

(Bolze et al., 2017). Na regulácii alternatívneho zostrihu sa podieľajú chromatínové 

modifikácie ovplyvňujúce jeho konformáciu a podmieňujú tkanivovo špecifický zostrih 

(Trejbalová et al., 2011). 
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Obrázok 15 Alternatívny zostrih transkriptu ERVW-1, LTR – dlhé terminálne opakovanie, 

CAP – miesto iniciácie transkripcie, SD – donorové miesto zostrihu, SA – akceptorové miesto zostrihu 

V ostatných rokoch došlo k rozmachu výskumu epigenetických zmien v súvislosti 

s fetálno-maternálnou biológiou. Hlavné predmety záujmu sú DNA metylácia (naviazanie 

metylových zvyškov na nukleové zásady, primárne cytozín), modifikácie histónov 

a genómový impriting. Epigenetické zmeny umožňujú vyššiu fenotypovú plasticitu 

organizmu (plodu) a možnosť reagovať na zmeny vplyvom stresu, výživy alebo iných 

environmentálnych faktorov, bez zmeny DNA sekvencie. Do popredia sa dostáva hypotéza, 

že epigenetické deregulácie môžu zvýšiť náchylnosť na PE (Choudhury, Friedman, 2012). 

Metylačný status CpG dinukleotidov odráža aktivitu génov. Hypermetylácia je väčšinou 

asociovaná s inaktiváciou daného chromatínového regiónu, hypometylácia naopak 

s aktiváciou. Proteíny zúčastňujúce sa metylačných procesov a následnej génovej 

aktivácie/represie sú DNA-metyltransferázy (DNMT), helikáza LSH, proteíny s metyl-CpG-

väzobnou doménou (MBD) a MeCP2 proteíny (Ruebner et al., 2013). Na regulácii expresie 

ERVW-1 sa podieľa DNA metylácia, ktorá zabezpečuje tkanivovo-špecifickú expresiu, gén 

je v placente hypometylovaný, v iných tkanivách je hypermetylovaný, konkrétne na prvých 

5 CpG v 5´LTR (Matoušková et al., 2006). Metylačný status promótora ERVW-1 sa mení 

počas tehotenstva, v prvom trimestri nevykazuje 5´LTR žiadnu metyláciu, následne 

od druhého po tretí trimester stúpa z 8,3 % na 30 % vo vilóznom cytotrofoblaste (Gimenez 

et al., 2009). Ruebner pozoroval v placentárnych vzorkách pochádzajúcich z PE, IUGR 

a HELLP tehotenstiev v porovnaní s normálnym placentárnym tkanivom zvýšenú mieru 

hypermetylácie (Ruebner et al., 2013). TSE nevykazoval žiadne metylačné zmeny, čo 

potvrdzuje jeho úlohu v bazálnej expresii ERVW-1 (Obrázok 16). Hypermetylácia ERVW-1 

v neplacentárnych tkanivách je doplnená deacetyláciou a trimetyláciou H3K9 (Matoušková 

et al., 2006), čo je modifikácia chromatínu asociovaná s inaktiváciou expresie génu. 
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Obrázok 16 Metylačný profil promótoru génu ERVW-1 v izolovaných trofoblastových bunkách, 

a) porovnanie miery metylácie CpG v 5´LTR génu ERVW-1 v prvom a treťom trimestri tehotenstva, b) 

štruktúra regulačného regiónu ERVW-1 a výskyt CpG v ňom, šípky – väzobné miesta pre transkripčné 

faktory a metyl-viažuce proteíny, c) úroveň metylácie CpG v regulačnom regióne ERVW-1 

pri preeklampsii (PE), intrauterinnej rastovej retardácii, HELLP (hemolýza, zvýšené množstvá 

pečeňových enzýmov a trombocytopénia) a ich kombinácii, biele kruhy – nemetylované CpG, čierne 

kruhy – metylované CpG, d) metylačná mapa regulačného regiónu génu ERVW-1, zelená farba 

nemetylovaný CpG, čierna farba metylovaný CpG, PM – priemerná hodnota úrovne metylácie, TSE – 

tkanivovo-špecifický zosilňovač, LTR – dlhé terminálne opakovanie (prerobené a upravené podľa Bolze 

et al., 2017; Ruebner et al., 2013) 

Syncytín-1 je regulátor viacerých procesov pri tvorbe a diferencovaní 

trofoblastových buniek. Z jeho multifunkčnosti vyplýva aj potreba striktnej regulácie 

expresie ERVW-1, ktorá adekvátne odráža potreby feto-placentárneho útvaru. Regulácia 

expresie prebieha prostredníctvom regulačných sekvencií v promótore s pozitívnym alebo 

negatívnym efektom, interakcií viacerých transkripčných faktorov, alternatívneho zostrihu 

a epigenetických mechanizmov (metylácia CpG, chromatínové modifikácie). Tieto procesy 

vplývajú na tvorbu a množstvo produktu génu ERVW-1, teda syncytínu-1. Aktivita 
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samotného syncytínu-1 a dejov ním indukovaných môže byť dodatočne regulovaná po jeho 

nasyntetizovaní. 

Pre správny priebeh formovania a diferenciácie extravilózneho trofoblastu je 

potrebná správne načasovaná inaktivácia fúzogénnej aktivity syncytínu-1. Táto inaktivácia 

je zabezpečená prostredníctvom proteínu HtrA4 (high-temperature requirement protein A 

4), ktorý interaguje so SU doménou syncytínu-1, čím znižuje jeho množstvo na povrchu 

bunky. Touto interakciou sa pravdepodobne aktivuje proteolytická aktivita HtrA4 

a syncytín-1 je štiepený, čo sa prejaví potlačením bunkovej fúzie. Počas hypoxie, čo je 

typický stav vyskytujúci sa pri preeklampsii, dochádza k zníženiu úrovne expresie HtrA4. 

HtrA4 obsahuje v promótorovej oblasti responzibilný element pre GCMa, podobne ako 

syncytín-1 (Obrázok 17) (Wang et al., 2012). Abnormálna expresia HtrA4, alebo 

modifikácia syncytínovej domény reagujúcej s HtrA4, môže prispieť k vzniku preeklampsie. 

 

Obrázok 17 Diferenciácia cytotrofoblastu regulovaná GCM1, GCM1 – chorión špecifický transkripčný 

faktor, EVT – extravilózny trofoblast, ECM – extracelulárny matrix, STB – syncytiotrofoblast, CTB – 

cytotrofoblast (upravené podľa Wang et al., 2012) 

Suppressyn je produkt endogénneho elementu HERV-Fb1 (env kódujúci element) 

s dĺžkou 160 aminokyselín, ktorý sa transkribuje výhradne v placente. Suppressyn inhibuje 

bunkovú fúziu špecificky indukovanú syncytínom-1 – viaže sa na jeho receptor ASCT2. 

Tkanivovo-špecifický expresný profil suppressynu sa zhoduje so syncytínom-1. Úloha 

suppressynu nebola preskúmaná v patologických dejoch prebiehajúcich primárne v placente 

pri PE a IUGR (Sugimoto et al., 2013). Tieto ochorenia sa vyznačujú abnormálnou 

placentáciou a narušením formovania trofoblastu, pričom suppressyn je pravdepodobne 

spolu so syncytínom-1 jedným z hlavných regulátorov diferenciácie trofoblastu počas 

gravidity, a teda suppressyn ponúka nové možnosti skúmania neobjasnenej etiológie PE. 

  



62 

 

2 Ciele práce 

Napriek tomu, že preeklampsia patrí k najzávažnejším komplikáciám gravidity, 

prediktívne a diagnostické možnosti tohto ochorenia sú stále obmedzené. Doposiaľ, aj 

napriek spoločným snahám vedcov a lekárov, nie sú objasnené aspekty etiológie 

preeklampsie. Veľkým problémom je totiž multifaktoriálny charakter tohto ochorenia. 

Abnormálna tvorba a diferenciácia trofoblastu je typická pre skoré štádiá ochorenia, ešte 

pred rozvinutím klinických prejavov. Syncytín-1 je jedným z regulátorov proliferácie 

a diferenciácie trofoblastu. Počas preeklampsie, a aj počas s ňou asociovaných syndrómov 

ako je napríklad IUGR, HELLP, boli preukázané zmeny expresie génu ERVW-1, ktorý 

kóduje syncytín-1. 

Ciele dizertačnej práce: 

1. charakterizácia genetickej variability regulačného regiónu ERVW-1 (produkt 

syncytín-1) s cieľom identifikovať DNA polymorfizmy asociované s preeklampsiou 

alebo priamo so zmenami expresie ERVW-1, 

2. charakterizácia miery expresie ERVW-1 na úrovni 

a. mRNA (real-time PCR) 

b. proteínov (western-blot) 

v preeklamptických tkanivách (bez/s asociovanými syndrómami) v porovnaní 

s tkanivami z nekomplikovaných tehotenstiev, 

3. kategorizácia pacientok do subtypov gestačných syndrómov na základe 

vyhodnotenia dotazníka s relevantnými informáciami o zdravotnom stave pacientky 

a rodinnej anamnéze, a výsledkov molekulárnych a histologických analýz, 

4. dizajn skríningového alebo prediktívneho markera preeklampsie. 
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3 Materiál a metódy 

3.1 Materiál a roztoky 

3.1.1 Biologický materiál 

placenty z prirodzených pôrodov a selektívnych sekcií 

archívne vzorky DNA izolované z krvi 

3.1.2 Spracovanie materiálu 

RNA later Stabilization Solution (Invitrogen) 

fyziologický roztok (0,9 % vodný roztok chloridu sodného, Chemko) 

formalín (40 % roztok formaldehydu, Chemko) 

3.1.3 Izolácia DNA z placentárneho tkaniva  

Etanol 99,8 % (Chemko) 

GeneJet Genomic DNA Purification Kit (TermoFisher Scientific) 

DNeasy Blood &Tissue Kit (QIAGEN) 

agaróza (Aplichem) 

etídium bromid (Sigma-Aldrich) 

100 bp DNA Ladder (BioLabs) 

O‘GeneRuler 50 bp (TermoFisher Scientific) 

DNA Gel Loading Dye (6X) (TermoFisher Scientific) 

10x koncentrovaný TBE, pH 8,3 (tlmivý roztok pre agarózovú gélovú elektroforézu – 

10,8 % (w/v) Tris-HCl, 2,75 % (w/v) kyseliny bórovej, 2 % (v/v) 0,5 mol/l EDTA) (Sigma-

Aldrich) 

3.1.4 Molekulárno-biologické analýzy izolovanej DNA 

Fermentas PCR Master Mix (TermoFisher Scientific) 

oligonukleotidy (Sigma) 

alkalická fosfatáza (TermoFisher Scientific) 

exonukleáza I (TermoFisher Scientific) 
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reakčný tlmivý roztok pre alkalickú fosfatázu (10x) (TermoFisher Scientific) 

reakčný tlmivý roztok pre Exonukleázu I (10x) (TermoFisher Scientific) 

BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (TermoFisher Scientific) 

ExTerminator (A&A Biotechnology) 

formamid (Sigma-Aldrich) 

polymér POP-7 (TermoFisher Scientific) 

3.1.5 Izolácia RNA z placentárneho materiálu 

RNeasy Blood &Tissue Kit (QIAGEN) 

GeneJet RNA Purification Kit (TermoFisher Scientific) 

Ambion DNA removal kit (TermoFisher Scientific) 

EDTA (10 mol.dm-3) (TermoFisher Scientific) 

3.1.6 Molekulárno-biologické analýzy izolovanej RNA 

Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR (TermoFisher Scientific) 

RevertAid First strand cDNA Synthesis Kit (TermoFisher Scientific) 

primery pre GAPDH (komerčná súprava RevertAid First strand cDNA Synthesis, 

ThermoFisher Scientific) 

Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) (TermoFisher Scientific) 

TaqMan ERVW-1 (Hs01926764_u1) (ThermoFisher Scientific) 

TaqMan RNáza P (4403326) (ThermoFisher Scientific)  

TaqMan GAPDH (Hs02786624_g1) (ThermoFisher Scientific) 

TaqMan 18S  (4319413E ) (ThermoFisher Scientific)  

3.1.7 Príprava tkanivových lyzátov z placentárnych vzoriek 

Tris-HCl 1,5 mol/l, pH 8,8 (Sigma-Aldrich) 

Tris-HCl 1,5 mol/l, pH 6,8 (Sigma-Aldrich) 

10 % (w/v) SDS, pH 7,2 (Sigma-Aldrich) 

10 % (w/v) amonium persulfát (APS) (Sigma-Aldrich) 



65 

 

nanášací tlmivý roztok (50 mmol/l Tris-HCl, 100 mmol/l ditiotreitolu, 2 % (v/v) SDS, 0,1 % 

(v/v) brómfenolová modrá, 10 % (v/v) glycerol) (Sigma-Aldrich) 

3.1.8 Roztoky na SDS-PAGE 

Tris-glycínový SDS tlmivý roztok (elektródový tlmivý roztok pre SDS-PAGE – 25 mmol/l 

Tris, 192 mmol/l glycín, 0,1% (w/v) SDS) (Sigma-Aldrich) 

farbiaci roztok Coomassie Blue R-250 (0,25 % (w/v) Coomassie Blue R-250, 45 % (v/v) 

metanol, 10 % (v/v) kyselina octová, deionizovaná voda) (Sigma-Aldrich) 

odfarbovací roztok (15 % (v/v) metanol, 10 % (v/v) kyselina octová) (Chemko) 

sušiaci roztok (40 % (v/v) metanol, 10 % (v/v) kyselina octová, 30 % (v/v) glycerol, 

deionizovaná voda) (Chemko) 

ColorBurst™ Electrophoresis Marker (Sigma-Aldrich) 

3.1.9 Roztoky na Western blot 

10x koncentrovaný transférový tlmivý roztok 

(3,03 % (w/v) Tris(hydroxymetyl)aminometán, 14,4 % (w/v) glycín) (Sigma-Aldrich) 

1x koncentrovaný transférový tlmivý roztok (20 % (v/v) metanol, 10 % (v/v) 10x 

koncentrovaný transférový tlmivý roztok) 

roztok farbiva Ponceau S (0,1 % (v/v) Ponceau S, 1 % (v/v) kyselina octová) (Sigma-

Aldrich) 

odfarbovací roztok (1 % (v/v) kyselina octová) (Chemko) 

blokovací roztok (1x koncentrovaný PBS, 5 % (w/v) sušené odtučnené mlieko, 0,05 % (v/v) 

Tween 20) (Sigma-Aldrich) 

PBS, pH 7,4 (137 mmol/l NaCl, 2,7 mmol/l KCl, 10 mmol/l Na2HPO4, 1,8 mmol/l KH2PO4) 

(Sigma-Aldrich) 

β-aktín (H-196): sc-7210 (Santa Cruz) 

GAPDH (FL-335): sc-25778 (Santa Cruz) 

RPS 14 (H-130): sc-68873 (Santa Cruz) 

syncytín (H-280): sc-50369 (Santa Cruz) 

β-tubulín (#2146) (Cell Signaling) 
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Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) (ab97051) (Abcam) 

Goat Anti-Rabbit IgG-TR (sc-2780) (Santa Cruz) 

SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate (ThermoFisher Scientific) 

3.2 Metodika práce a metódy skúmania 

3.2.1 Výber pacientok 

Pacientky, ktoré sa zúčastnili výskumu, boli hospitalizované v spolupracujúcich 

pôrodníckych klinikách (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom 

reprodukčnej medicíny, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda; II. gynekologicko-pôrodnícka 

klinika LF UK a UNB; Nemocnica Ružinov). Všetky pacientky podpísali informovaný 

súhlas, ktorým umožnili odobratie placentárnej vzorky bezprostredne po pôrode pre potreby 

molekulárnej a histologickej analýzy. Zároveň bol ošetrujúcim lekárom pre každú pacientku 

vyplnený formulár s relevantnými informáciami o zdravotnom stave pacientky a rodinnej 

anamnéze (Príloha 2).  

Analyzovaný súbor sa skladal z kontrolných vzoriek, teda vzoriek od pacientok, 

ktorých tehotenstvo malo fyziologicky normálny priebeh a nemali diagnostikované: 

 viacplodovú graviditu, 

 diabetes mellitus, 

 pre-existujúcu hypertenziu, 

 onkologické ochorenie, 

 chromozomálne a štrukturálne abnormality plodu. 

Ostatná časť súboru bola tvorená patologickými vzorkami, teda vzorkami 

od pacientok, ktorým bola diagnostikovaná gestačná hypertenzia, preeklampsia, IUGR, 

HELLP alebo kombinácia týchto syndrómov, súhrne sme ich označovali gestačné 

hypertenzné vzorky (GH). Diagnostické kritéria pre gestačné syndrómy podľa NICE 

klinických pokynov (National Institute for Health and Care Excellence) sú nasledujúce. 

Gestačná hypertenzia: 

 rozvoj hypertenzie po 20. gestačnom týždni bez prítomnosti významnej proteinúrie. 
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Preeklampsia: 

 rozvoj hypertenzie (>140/90 mmHg) po 20. gestačnom týždni alebo zvýšenie 

diastolického tlaku (>25 mmHg) pri dvoch a viacerých meraniach, 

 výskyt významnej proteinúrie (pomer proteínov v moči a kreatínu vyšší ako 0,3 

alebo množstvo proteínov vo vzorke moču zozbieranej za 24 hod väčšie ako 

300 mg). 

Intrauterinná rastová retardácia: 

 indikátory zmenenej perfúzie feto-placentárneho útvaru diagnostikované pomocou 

Dopplerovho ultrazvuku (zvýšený index pulzatility v uterinných a umbilikálnych 

artériách, včasné zárezy na diastolickej krivke v artériách maternice), 

 indikátory zaostávania rastu plodu (zväčšený pomer rozmeru hlavy a tela, znížený 

index amniocentickej tekutiny, rast abdominálneho obvodu plodu menší ako 5 mm 

za týždeň, odhadovaná hmotnosť plodu nižšia než 10. percentil). 

HELLP: 

 zvýšenie koncentrácie laktát dehydrogenázy nad 300 U/l, 

 pokles trombocytov pod 100 000, 

 hodnota koncentrácie pečeňových enzýmov (ALT, AST) dvakrát vyššia ako horná 

hranica fyziologicky normálneho intervalu hodnôt. 

3.2.2 Odoberanie placentárneho materiálu 

Placentárny materiál sme spracovali v čo najkratšom možnom časovom intervale 

po cisárskom reze respektíve vaginálnom spontánnom pôrode. Placenty sme preniesli 

na ľade, bez priameho kontaktu placenty s ľadom, zo spolupracujúcich gynekologických 

oddelení na naše pracovisko. 

Tkanivo z placenty sme odoberali z maternálnej strany, aby sme vo vzorke zachytili 

trofoblastové štruktúry. Placentu sme položili fetálnou stranou smerom k pracovnej 

podložke, maternálnou stranou smerom hore. Sterilným skalpelom sme vyrezali časť 

z placenty ako je zobrazené na Obrázku 18, teda od miesta blízko napojenia pupočníkovej 

šnúry po okraj placenty do hĺbky 1 – 1,5 cm, pričom sme sa vyhýbali nekrotickým 

a kalcifikovaným miestam. Rez sme pozdĺžne rozdelili na polovice, jedna polovica slúžila 

pre potreby molekulárnej analýzy, druhá polovica pre histologické vyšetrenie. Časti 

pre histologické vyšetrenie sme uskladnili vo formalíne (40 % vodný roztok formaldehydu). 
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Časti pre molekulárne analýzy sme rozdelili na tri časti, približne o veľkosti 1 cm3, z ktorých 

sme izolovali DNA, RNA alebo proteíny. Časti určené na izoláciu DNA a proteínov sme 

premyli vo fyziologickom roztoku (0,9 % vodný roztok NaCl) a uskladnili pri teplote 20º C. 

Časti určené na izoláciu RNA sme premyli vo fyziologickom roztoku, preniesli do 1,5 ml 

skúmaviek typu eppendorf so stabilizujúcim roztokom brániacim degradácii RNA (RNA 

later (Invitrogen), 10 l roztoku na 1 mg tkaniva) a uskladnili na dobu 24 hodín pri teplote 

4 – 8º C. Po 24 hodinách sme odpipetovali stabilizačný roztok, ktorý sa nevstrebal 

do tkaniva a vzorky sme uskladnili pri teplote -20º C. 

 

Obrázok 18 Spôsob odoberania tkanivových vzoriek z analyzovaných placent (C – centrálna časť blízko 

pupočníkovej šnúry, S – stredová časť medzi pripojením pupočníka a okrajom placenty, L – časť blízko 

okraja placenty) 

3.2.3 Izolácia DNA z placentárneho tkaniva 

Na izoláciu DNA z placentárneho tkaniva sme používali komerčné súpravy (kit). 

Princíp izolácie DNA prostredníctvom komerčnej súpravy je založený na zachytení DNA 

na kolónkach obsahujúcich silikagély. DNA sa viaže pri nízkom pH a vysokej koncentrácii 

solí. K uvoľneniu DNA dochádza naopak pri vyššom pH a nízkej koncentrácii solí. 

Postupným premývaním kolóniek tlmivým roztokom s etanolom sa odmývajú 

kontaminujúce zložky. Purifikovaná DNA je na konci eluovaná slabo alkalickým elučným 

roztokom. 

Z rôznych oblastí placenty (kap. 3.2.2) sme odobrali po 25 mg tkaniva. Následne sme 

kolónkovou metódou pomocou súpravy QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen), respektíve 

súpravami GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific™), izolovali 

a prečistili genómovú DNA. Čistotu a koncentráciu vyizolovanej DNA sme merali pomocou 
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spektrofotometra (Implen NanoPhotometer UV/Vis spectrophotometer). Postupovali sme 

podľa pokynov odporúčaných výrobcom: 

1. Odobraté placentárne tkanivo sme rozstrihali, vložili do skúmavky typu eppendorf 

a pridali 180 µl ATL roztoku (lyzačný roztok). 

2. Pridali sme 20µl Proteinázy K a vortexovali 15 s. 

3. Materiál sme inkubovali minimálne 6 hod, resp. cez noc v termobloku pri teplote 

56 ºC, kým nedošlo k úplnej lýze tkaniva. Počas inkubácie sme materiál viackrát 

vortexovali.  

4. Po krátkej centrifugácii, ktorej účelom bolo zoskupiť vzorku na dno skúmavky, 

sme pridali 200 µl AL roztoku a vortexovali 15 s. Následne sme pridali 200 µl 96 % 

etanolu a vortexovali. 

5. Obsah skúmavky typu eppendorf sme preniesli na membránu purifikačnej kolónky, 

ktorú sme umiestnili do 2 ml zbernej skúmavky, a centrifugovali sme 1 minútu 

minimálne pri 6 000 g. 

6. Kolónku sme preniesli do čistej skúmavky, pridali sme 500 µl roztoku AW1 

a centrifugovali 1 minútu pri minimálne 6 000 g. 

7. Kolónku sme preniesli do čistej skúmavky, pridali sme 500 µl roztoku AW2 

a centrifugovali sme 3 minúty pri 20 000 g. 

8. Kolónku sme preniesli do čistej skúmavky, pridali sme 200 µl tlmivého roztoku AE, 

vzorku DNA sme inkubovali 1 minútu pri laboratórnej teplote. Kolónky sme 

centrifugovali 1 minútu minimálne pri 6 000 g, čím sme eluovali DNA zachytenú 

na membráne. 

9. Izolované DNA sme dlhodobo uskladnili pri teplote -20 C. 

3.2.4 Amplifikácia regulačných oblastí ERVW-1 

Regulačné oblasti ERVW-1 sme amplifikovali polymerázovou reťazovou reakciou 

(PCR) použitím nami navrhnutých špecifických primerov (šesť primerových párov) 

pokrývajúcich celú relevantnú oblasť génu s dĺžkou 2193 bp. Zloženie reakčnej zmesi PCR 

je uvedené v Tabuľke 1.  
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Tabuľka 1 Zloženie reakčnej zmesi PCR pre amplifikáciu regulačnej oblasti génu ERVW-1 

Zloženie reakčnej zmesi pre jednu reakciu:   

PCR Master Mix (2X)(Thermo Scientific™) 10 µl 

primer – forward (10 µmol/l) (Sigma) 1 µl 

primer – reverse (10 µmol/l) (Sigma) 1 µl 

voda bez nukleáz  7 µl 

DNA 1 µl 

Spolu 20 µl 

Teplotný program, ktorý sme používali pozostával z iniciálnej denaturácie (96º C, 30 

sekúnd), denaturácie (94º C, 15 sekúnd), anelácie (teploty v Tabuľke 2, 30 sekúnd), extenzie 

(72º C, 30 sekúnd), finálnej extenzie (72º C, 5 minút) a chladenia (4º C, ∞). Sekvencie 

primerov, anelačné teploty a veľkosť PCR produktov sú uvedené v Tabuľke 2. Reakcie 

prebehli v teplotných cyklovačoch (T100™ Thermal Cycler – Bio-Rad, SimpliAmp Thermal 

Cycler – Thermo Fisher Scientific).  

Tabuľka 2 Sekvencie primerov, anelačné teploty a veľkosti PCR produktov na amplifikáciu génu 

ERVW-1 

Primerový 

pár 
Sekvencia (5´→3´) TA (°C) 

Dĺžka produktu 

(bp) 

HP1 R GCCCAAGCCATCATATCCCC 
59 477 

HP1 F CCCCTCCCTCTGTGTCTGTA 

HP2 R AAAGAAGGAAGAGGCTCCCC 
59,7 438 

HP2 F  ACCCTCACCCATTCCAAACC 

HP3 R TTGCTGGCCTGGCTCTTTAA 
59,7 468 

HP3 F GCCACAAATGACTGCAGTGA 

HP4 R ACTGAGTCACATGATCTTCACTG 
58,6 450 

HP4 F AGAGTGAAATAGCATGAAAACAGCT 

HP5 R GCAAAACGCCTGGAGATACA 
64 469 

HP5 F ATCCAGAGGGATGGGAGTCAG 

HP6 R TGCAACTGCACTCTTCTGGT 
64 496 

HP6 F CCACTTTGGATGTCCGTTCG 

Úspešnosť amplifikácie úsekov regulačného regiónu génu ERVW-1 sme potvrdili 

elektroforézou v agarózovom géli (1,3 % hustota gélu, tlmivý roztok TBE), na vizualizáciu 

produktov sme pridávali etídium bromid (finálna koncentrácia 0,5 μg/ml). Do gélu sme 

nanášali 5 µl PCR produktu zmiešaného s 1 µl nanášacej farbičky (Orange DNA Loading 

Dye (6X), Thermo Scientific™). Ako štandard molekulovej veľkosti produktov sme 
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používali O’GeneRuler 100 bp DNA Ladder (Thermo Scientific™). Produkty sme 

vizualizovali UV svetlom a fotodokumentovali (MS major science UV transilluminator). 

3.2.5 Príprava vzoriek na Sangerovu sekvenačnú reakciu a sekvenačná 

analýza 

PCR produkty sme enzymaticky prečistili enzýmami exonukleáza I a alkalická 

fosfatáza (EXO/SAP, Thermo Scientific™). Cieľom je odstránenie nadbytočným primerov 

a nukleotidov z predchádzajúcej PCR, ktoré by mohli skresľovať nadväzné analýzy, ako je 

sekvenačná reakcia. Zloženie reakčnej zmesi je uvedené v Tabuľke 3. Reakčnú zmes sme 

inkubovali pri teplote 37º C po dobu 60 minút. Enzýmy sme inaktivovali inkubáciou 

pri teplote 80º C po dobu 15 minút. Prečistené vzorky sme uskladnili pri teplote -20º C. 

Tabuľka 3 Zloženie reakčnej zmesi na purifikáciu PCR produktov (EXO/SAP)  

Zloženie reakčnej zmesi pre jednu reakciu 

(Thermo Scientific™): 
  

EXO I  0,1 µl 

tlmivý roztok pre EXOI 2 µl 

FastAP 1 µl 

tlmivý roztok pre FastAP 2 µl 

PCR produkt 15 µl 

Spolu 20,1 µl 

EXO I – exonukleáza I, FastAP – alkalická fosfatáza 

Prečistené PCR produkty sme použili v Sangerovej sekvenačnej reakcii. V našom 

prípade sme aplikovali asymetrickú PCR, teda v reakcii sme použili len jeden primer 

pre každý úsek a v reakčnej zmesi sa nachádzali v špecifickom pomere deoxynukleotidy 

(dNTP) a dideoxynukleotidy (ddNTP). Inkorporácia ddNTP vyvoláva termináciu 

polymerizácie fragmentu. Výsledkom reakcie je zmes rôzne dlhých fragmentov 

amplifikovaného úseku s terminálnym ddNTP, teda obsahujú vždy len jedno ddNTP 

na konci fragmentu. Každé ddNTP má na sebe naviazanú inú fluorescenčnú značku (ddATP 

– zelená fluorescenčná značka, ddTTP – červená fluorescenčná značka, ddCTP – modrá 

fluorescenčná značka, ddGTP – čierna fluorescenčná značka). Zloženie reakčnej zmesi 

(BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems™) je uvedené 

v Tabuľke 4.  
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Tabuľka 4 Zloženie reakčnej zmesi Sangerovej sekvenačnej reakcie pre gén ERVW-1 

Zloženie reakčnej zmesi pre jednu reakciu    

(BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit,  
 

Applied Biosystems™):   

BigDye terminator 1 µl 

tlmivý roztok pre BigDye terminator 1,5 µl 

primer forward/reverse (10 µmol/l) 0,8 µl 

voda bez nukleáz 6,2 µl 

prečistený PCR produkt 0,5 µl 

Spolu 10 µl 

Teplotný program, ktorý sme použili pre sekvenačnú reakciu je v Tabuľke 5. 

Tabuľka 5 Teplotný program pre Sangerovu sekvenačnú reakciu pre gén ERVW-1 

  teplota čas počet cyklov 

iniciálna denaturácia 96 °C 3 min   

denaturácia 96 °C 10 s 

25 anelácia 50 °C 5 s 

extenzia 60 °C 4 min 

chladenie 4 °C ∞   

Sekvenačnej analýze predchádza prečistenie sekvenačných produktov. Vzorky sme 

prečistili komerčnou súpravou ExTerminator (A&A Biotechnology) založenou 

na silikagélových kolónkach, ktoré umožňujú odmytie neinkorporovaných ddNTP a elúciu 

len sekvenačných produktov. Postupovali sme podľa protokolu odporúčaného výrobcom, 

ktorý sme modifikovali v elučnom kroku: 

1. Pridali sme 5 µl zmesi Mix Blue k 10 µl sekvenačného produktu. 

2. Pridali sme 100 µl bind/wash roztoku a pipetovaním premiešali. 

3. Vzorky sme preniesli do kolóniek v zberných skúmavkách a centrifugovali 

pri plných otáčkach (12 400 otáčok za minútu). Modré sfarbenie membrány kolónky 

je dôkazom úspešnej precipitácie sekvenačného produktu. 

4. Pridali sme 400 µl bind/wash roztoku a centrifugovali 2 minúty pri plných otáčkach 

(12 400 otáčok za minútu). 

5. Kolónky sme preniesli do 1,5 ml skúmaviek typu eppendorf. 

6. Vzorky sme eluovali 25 µl formamidu centrifugáciou 1 minútu pri plných otáčkach 

(12 400 otáčok za minútu). 



73 

 

7. Vzorky sme denaturovali pri teplote 96º C po dobu 10 minút a uskladnili pri teplote 

-20º C. 

  Z takto pripravených vzoriek sme napipetovali 10 µl do 96 jamkovej platne 

(MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate, Applied Biosystems™), ktorú sme vložili 

do  sekvenačného analyzátora (ABI PRISM 3130xl, Applied Biosystems™).  

Sekvenačné analyzátory sú kapilárové elektroforézy naplnené polymérom s vysokou 

separačnou schopnosťou. Produkty sekvenačnej reakcie prechádzajú kapilárou s polymérom 

a usporadúvajú sa podľa veľkosti, od najkratších po najdlhšie. Pre účely naších analýz sme 

zvolili kapiláry o dĺžke 80 cm naplnené polymérom POP-7. Súčasťou sekvenačného 

analyzátora je CCD kamera (angl. charge-coupled device), ktorá je schopná zachytiť 

fluorescenčný signál jednotlivých ddNTP v prechádzajúcich fragmentoch. Analyzátor 

kompletizuje zachytený fluorescenčný signál vzorky a vytvára elektroforetogram obsahujúci 

celú sekvenciu analyzovaného produktu. 

Elektoforetogramy sme vyhodnocovali v programoch Chromas a Vector NTI. 

3.2.6 Izolácia RNA z placentárneho tkaniva 

Na izoláciu RNA z placentárneho tkaniva sme používali komerčné súpravy. RNA 

sme izolovali pomocou silikagélových kolóniek. Lyzačné tlmivé roztoky komerčnej súpravy 

obsahujú inhibítory RNáz (zvyčajne guanidínové soli), nukleové kyseliny sa zachytia 

na membráne a lyzát ňou prechádza počas centrifugácie. Zachytená RNA sa prečistí 

premývacími tlmivými roztokmi. Použitím vhodného elučného tlmivého roztoku dôjde 

k uvoľneniu RNA z membrány. 

RNA sme izolovali komerčnými súpravami GeneJET RNA Purification Kit (Thermo 

Scientific™) a RNeasy Blood & Tssue Kit (Qiagen). Čistotu a koncentráciu vyizolovanej 

RNA sme merali pomocou spektrofotometra (Implen NanoPhotometer UV/Vis 

spectrophotometer). Pri izolácii sme postupovali podľa pokynov odporúčaných výrobcom: 

1. Z placentárneho tkaniva skladovaného v RNA later pri teplote -20 C sme odobrali 

maximálne 30 mg tkaniva (zmiešané tkanivové vzorky z oblasti blízko 

pupočníkovej šnúry, stredovej a oblasti blízko okraja placenty). Rozrezali 

a rozstrihali sme ho na čo najmenšie kúsky a vložili do 2 ml skúmaviek typu 

eppendorf. 
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2. Ku tkanivu sme pridali 700 l lyzačného roztoku RLT s β-merkaptoetanolom 

(k 1 ml RLT sme pridali 10 µl β-merkaptoetanolu s koncentráciou 14,3 mol/l). 

Zmes sme niekoľkokrát pretiahli cez injekčnú striekačku (priemer ihly 20 mm), aby 

sme napomohli homogenizácii tkaniva. 

3. Lyzát sme centrifugovali 3 minúty pri plných otáčkach (12 400 otáčok za minútu). 

Supernatant sme opatrne preniesli do novej skúmavky typu eppendorf. Pridali sme 

600 l 70 % etanolu k supernatantu a zmes okamžite premiešali pipetou. 

4. 700 l zmesi sme preniesli do purifikačnej kolónky (súčasť komerčnej súpravy) 

umiestnenej v 2 ml zbernej skúmavke (súčasť komerčnej súpravy). Skúmavky sme 

centrifugovali 15 sekúnd pri minimálne 8 000 g. Roztok, ktorý prešiel kolónkou 

sme zo zbernej skúmavky vyliali. Postup sme zopakovali so zvyškom lyzačnej 

zmesi. 

5. Na kolónku sme pridali 700 l tlmivého roztoku RW1. Centrifugovali sme 

15 sekúnd pri minimálne 8 000 g, čím dochádzalo k premytiu kolónky. Kolónku 

sme preniesli do čistej 2 ml zbernej skúmavky. 

6. Na kolónku sme pridali 500 l tlmivého roztoku RPE. Centrifugovali sme 

15 sekúnd pri minimálne 8 000 g, čím dochádzalo k premytiu kolónky. 

7. Na kolónku sme pridali 500 l tlmivého roztoku RPE. Centrifugovali sme 2 minúty 

pri minimálne 8 000 g, čím dochádzalo k premytiu kolónky. 

8. Kolónku sme preniesli do čistej 2 ml zbernej skúmavky a centrifugovali 1 minútu 

pri plnej rýchlosti (12 400 otáčok za minútu), aby sme eliminovali možnú 

kontamináciu etanolom z tlmivého roztoku RPE. 

9. Kolónku sme umiestnili do 1,5 ml skúmavky typu eppendorf. Priamo na kolónku 

sme pridali 50 l vody bez RNáz, inkubovali pri izbovej teplote 10 minút. Kolónku 

sme centrifugovali 1 minútu pri minimálne 8 000 g. 

10. Eluát obsahujúci RNA sme uskladnili krátkodobo pri teplote -20 C, dlhodobo 

pri teplote -80 C. 

3.2.7 Ošetrenie izolovaných RNA DNázou 

Izolované RNA z placentárnych vzoriek boli ošetrené DNázou I (Ambion) aby sme 

eliminovali možnú kontamináciu vzoriek genómovou DNA počas RNA izolácie. 44 µl RNA 

(koncentrácia nižšia ako 200 µg/ml) sme ošetrili 1 µl DNázy I (2 U), 5 µl tlmivého roztoku 

pre DNázu I (10x), teda objem reakčnej zmesi bol 50 µl. Reakčnú zmes sme inkubovali 
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pri teplote 37º C po dobu 30 minút. K zmesi sme pridali 12,5 µl EDTA (25 mmol/l) 

do finálnej koncentrácie 5 mmol/l. DNázu I sme inaktivovali zahriatím na teplotu 75º C 

po dobu 10 minút. 

3.2.8 Reverzná transkripcia RNA vzoriek izolovaných z placenty 

Ošetrené RNA vzorky izolované z placenty sme prepísali do komplementárnej DNA 

(cDNA) (Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit) pomocou RT-PCR (PCR s reverznou 

transkripciou). Zloženie reakčnej zmesi je uvedené v Tabuľke 6. Zmes sme zahriali 

na teplotu 25 °C po dobu 10 minút, 50 °C po dobu 15 minút a 85 °C po dobu 5 minút. 

Tabuľka 6 Zloženie reakčnej zmesi PCR s reverznou transkripciou pre produkty génu ERVW-1 

Zloženie reakčnej zmesi pre jednu reakciu 

(Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit, 

Thermo Scientific™): 

pozitívna 

reakcia 

negatívna 

kontrola 

reakčný mix (5x) 4 µl 4 µl 

mix Maxima enzýmov 2 µl ̶   

ošetrená RNA 4 µl 4 µl 

voda bez nukleáz 10 µl 12 µl 

Spolu 20 µl 20 µl 

Reakčný tlmivý roztok (5x reaction mix) obsahuje dNTP, oligo(dt)18 a náhodné 

hexamerické primery. Pre každú vzorku sme pripravili aj negatívnu kontrolu, to znamená 

bez reverznej transkriptázy, ktoré slúžili na identifikáciu kontaminácie gDNA. Úspešnosť 

reverznej transkripcie a absenciu gDNA sme overili kontrolnou PCR s primermi 

pre GAPDH (súčasť komerčnej súpravy pre reverznú transkripciu, Thermo Scientific). 

Zloženie reakčnej zmesi je uvedené v Tabuľke 1 a teplotný program je uvedený v Tabuľke 

7. Veľkosť vzniknutého PCR produktu bola 496 bp. 

Tabuľka 7 Teplotný program pre amplifikáciu génu GAPDH z komplementárnej DNA 

  teplota čas počet cyklov 

iniciálna denaturácia 94 °C 3 min   

denaturácia 94 °C 30 s 

25 anelácia 58 °C 30 s 

extenzia 72 °C 45 s 

chladenie 4 °C ∞   
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3.2.9 Kvantitatívna PCR produktov reverznej transkripcie a optimalizácia 

endogénnej kontroly (referenčného génu) 

Na stanovenie miery expresie syncytínového génu v placentárnych tkanivách sme 

používali kvantitatívnu PCR (qPCR, angl. real-time PCR) a hydrolyzačné TaqMan próby. 

TaqMan próba má na 5´konci fluorescenčný reportér a nefluorescenčný zhášač (angl. 

quencher) na 3´konci, teda fluorescenčný signál je emitovaný po naviazaní próby 

na špecifickú sekvenciu (Obrázok 19). Fluoresncenčné reportéry sú excitované žiarením 

s konkrétnou vlnovou dĺžkou, a takisto emitujú signál špecifickej vlnovej dĺžky.  

 

Obrázok 19 Princíp tvorby fluorescenčného signálu použitím TaqMan prób v qPCR, MGB – väzobný 

motív pre malý žliabok DNA (angl. minor groove binder), cDNA – komplementárna DNA (upravené 

a preložené podľa odkazu 1) 

Mieru fluorescencie vo vzorkách analyzovaných pomocou qPCR vyjadruje 

amplifikačná krivka. Amplifikačná krivka sa skladá z exponenciálnej fázy, lineárnej fázy a 

fázy plateau. Os Y predstavuje hladinu detegovanej fluorescencie a os X cyklus, v ktorom 

bola meraná fluorescencia. Prah (angl. treshold) je hranica, kedy je detegovaná fluorescencia 

spôsobená amplifikáciou cDNA sledovaných génov, nie je to len tzv. fluorescenčné pozadie 

(angl. background). Ct je prahový cyklus, kedy sa začína merať fluorescencia vyvolaná 

amplifikáciou cDNA sledovaných génov. Ct sme určili pomocou grafu vynesením 

priesečníka fluorescenčnej krivky a prahu na os X. Čím bolo vo vzorke viac kópií 



77 

 

templátovej cDNA, tým bude Ct v reakcii nižšie. Používali sme metódu relatívnej 

komparatívnej kvantifikácie (ΔΔ Ct), mieru expresie génu ERVW-1 sme normalizovali 

vzhľadom na mieru expresie referenčného génu podľa vzťahov: 

∆ Ctvzorka = Ct𝐸𝑅𝑉𝑊−1 − Ct𝑅𝐺  

∆ CtRV = Ct𝐸𝑅𝑉𝑊−1 − Ct𝑅𝐺 

∆∆ Ct = Δ Ctvzorka − Δ CtRV 

RQ = 2−Δ∆ Ct 

Δ Ctvzorka je rozdiel Ct pre ERVW-1 a referenčný gén (RG) pre jednotlivé analyzované 

vzorky. Δ CtRV je rozdiel Ct pre ERVW-1 a referenčného génu pre referenčnú vzorku, ktorú 

sme si zvolili ako ,,kontroluˮ. ΔΔ Ct (angl. fold change expression) je rozdiel v Δ Ct 

pre konkrétnu analyzovanú vzorku a referenčnú vzorku. RQ (relatívna kvantifikácia) 

vyjadruje koľkonásobne je expresia analyzovanej vzorky vyššia respektíve nižšia 

v porovnaní s referenčnou vzorkou. Hodnoty RQ sme logaritmovali logaritmom 

so základom 2 (log2 RQ = log2 2-ΔΔ Ct), teda na X os grafu sme vynášali jednotlivé 

analyzované vzorky a na Y os sme vynášali priamo hodnoty –ΔΔ Ct. 

Próby môžu mať na sebe naviazané rôzne fluorescenčné značky, v našom prípade 

sme zvolili pre referenčný gén VIC® a pre analyzovaný gén ERVW-1 FAM (fluoresceín) 

fluorescenčný reportér. FAM a VIC® emitujú žiarenie o rôznych vlnových dĺžkach (518 nm 

a 554 nm), teda je možné sledovať v jednej reakcii súčasne analyzovaný aj referenčný gén. 

Referenčný gén je gén s konštantnou expresiou vo vyšetrovanom tkanive, častokrát patrí 

k takzvaným house-keeping génom. 

V prvých fázach práce sme otestovali 3 možné referenčné gény (RNáza P, 18S, 

GAPDH) s VIC®. Cieľom bolo nájsť referenčný gén, ktorého amplifikácia počas qPCR 

neovplyvňuje amplifikáciu ERVW-1 a naopak. Zároveň by referenčný gén mal vykazovať 

homogénnosť hodnôt  Ct v rámci qPCR experimentov pri biologických aj technických 

replikátoch. Odhalenie preferenčnej amplifikácie jednej z prób je možné pomocou simplex 

versus duplex experimentu. V duplex experimente sa nachádzajú próby pre referenčný gén 

aj pre sledovaný gén, v našom prípade ERVW-1. V simplex experimente máme dve paralelné 

reakcie, kedy v jednej je prítomná próba pre referenčný gén a v druhej je prítomná próba 

pre sledovaný gén, teda v jednej reakcii sa amplifikuje vždy len produkt jedného génu. 

V prípade, že sa amplifikácia prób navzájom neovplyvňuje,  Ct by malo byť pre sledované 
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produkty génov približne rovnaké v experimente simplex aj duplex. Rozdiel  Ct v rozmedzí 

0,5 sa považuje pri použití TaqMan prób za zanedbateľný. Zloženie reakčnej zmesi je 

uvedené v Tabuľke 8 a teplotný program v Tabuľke 10. Súčasťou reakčnej zmesi je aj 

pasívna fluorescenčná referenčná značka ROX (6-karboxyl-X-rodamín). ROX slúži 

na normalizáciu fluorescenčného signálu a elimináciu rozdielov fluorescencie replikátov 

vplyvom nepresnosti pipetovania. 

Tabuľka 8 Zloženie reakčnej zmesi kvantitatívnej PCR pre cDNA génu ERVW-1 pre simplex a duplex 

experiment  

Zloženie reakčnej zmesi pre jednu reakciu 

(Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X), 

Thermo Scientific™): 

duplex 

simplex 

referenčný 

gén* 

simplex 

ERVW-1 

reakčný mix (2x) 5 µl 5 µl 5 µl 

ROX  

(pasívna fluorescenčná  referenčná značka) 
0,06 µl 0,06 µl 0,06 µl 

TaqMan próba pre referenčný gén (VIC) 0,5 µl 0,5 µl - 

TaqMan próba pre ERVW-1 (FAM) 0,5 µl - 0,5 µl 

voda bez nukleáz 2,94 µl 3,44 µl 3,44 µl 

cDNA 1 µl 1 µl 1 µl 

Spolu 10 µl 10 µl 10 µl 

 * testované referenčné gény RNáza P, GAPDH, 18S 

V prípade referenčného génu 18S sme sledovali vplyv riedenia na optimálnosť 

amplifikácie produktov sledovaných génov. Próbu sme nariedili 1:2, 1:10 a 1:25, ostatné 

podmienky reakcie boli zachované. Zloženie reakčnej zmesi a teplotný profil 

pre optimalizovaná qPCR s próbami pre ERVW-1 a RNázu P je v Tabuľke 9 a Tabuľke 10. 

Tabuľka 9 Zloženie reakčnej zmesi kvantitatívnej PCR pre cDNA génu ERVW-1 

Zloženie reakčnej zmesi pre jednu reakciu 

(Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X), 

Thermo Scientific™):   

reakčný mix (2x) 5 µl 

ROX  

(pasívna fluorescenčná  referenčná značka) 0,06 µl 

TaqMan próba pre RNázu P (VIC) 0,5 µl 

TaqMan próba pre ERVW-1 (FAM) 0,5 µl 

voda bez nukleáz 2,94 µl 

cDNA 1 µl 

spolu 10 µl 
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Do 96 jamkovej platne (MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate) sme pipetovali 

10 µl RT-PCR reakčnej zmesi a prelepili adhezívnymi fóliami (MicroAmp™ Optical 

Adhesive Film). Na qPCR sme používali teplotný cyklovač QuantStudio 3 (Applied 

Biosystems).  

Tabuľka 10 Teplotný program pre kvantitatívnu PCR pre produkty génu ERVW-1 

  teplota čas počet cyklov 

inkubácia 50 °C 2 min   

iniciálna denaturácia 95 °C 10 min   

denaturácia 95 °C 15 s 
40 

anelácia/extenzia 60 °C 60 s 

chladenie 4 °C ∞   

Výsledky qPCR sme vyhodnotili v programe QuantStudio™ Design and Analysis 

Software v1.4.3. 

3.2.10 Príprava lyzátov pre stanovenie množstva proteínov vo vzorkách 

placentárnych tkanív 

Zo zamrazených placentárnych vzoriek (zmiešané vzorky z oblasti blízko pupočníkovej 

šnúry, stredovej a oblasti blízko okraja placenty) sme odrezali tkanivo s veľkosťou približne 

3 mm3. Odobraté tkanivo sme skalpelom pokrájali a podrvili a preniesli do 1,5 ml skúmaviek 

typu eppendorf. Ku vzorkám sme pridali 200 l redukujúceho nanášacieho tlmivého 

roztoku. Následne sme vzorky povarili 10 minút pri teplote 100 °C. V prípade, že 

konzistencia vzoriek bola príliš viskózna, vystavili sme ich účinku ultrazvuku. Vzorky sme 

následne centrifugovali pri 5 000 g jednu minútu. 

3.2.11 Separácia proteínov vertikálnou denaturačnou polyakrylamidovou 

gélovou elektroforézou (SDS-PAGE) 

Proteíny v lyzáte placentárnych vzoriek sme separovali pomocou vertikálnej 

elektroforézy s polyakrylamidovým gélom (PAG). Gél obsahuje SDS (dodecylsíran sodný), 

čo je aniónový tenzid. SDS sa viaže na povrch proteínov, pri čom proteíny nadobudnú 

jednotný záporný náboj a zároveň sa denaturujú. Proteíny sa pri SDS-PAGE separujú len 

na základe molekulových hmotností, ktoré vieme určiť porovnaním so štandardom 

molekulových hmotností, ktorý je nanesený na gél spolu so vzorkami. Veľkosť 

prekurzorového syncytínu-1 je 73 kDa, respektíve neglykozylovanej formy 50 kDa. 
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Prekurzor je procesovaný na transmembránovú podjednotku s veľkosťou 23 kDa 

(neglykozylovaná 20 kDa) a povrchovú s veľkosťou 50 kDa (neglykozylovaná 33 kDa). 

Pri SDS-PAGE sme postupovali nasledujúcim spôsobom: 

1. Zostavili sme aparatúru pre vertikálnu gélovú elektroforézu. Pre prípravu gélu sme 

vybrali sklá o hrúbke 1 mm. 

2. Pripravili sme 12 % deliaci gél (Tabuľka 11), ktorý sme napipetovali do priestoru 

medzi sklá aparatúry. Nespolymerizovaný gél sme opatrne prevrstvili destilovanou 

vodou. Gél sme nechali polymerizovať 30 minút. Destilovanú vodu sme zliali 

a priestor nad gélom vysušili prúžkom filtračného papiera. 

3. Pripravili sme 5 % zaostrovací gél (Tabuľka 11), ktorý sme napipetovali 

na spolymerizovaný deliaci gél, a vložili hrebeň medzi sklá. Gél sme nechali 

polymerizovať 15 minút. Hrebeň sme vytiahli a vzniknuté jamky prepláchli 

destilovanou vodou. 

Tabuľka 11 Zloženie deliaceho a zaostrovacieho polyakrylamidového gélu pre SDS-PAGE lyzátov 

z placentárneho tkaniva 

Koncentrácia [%] a typ gélu 12 % deliaci gél  5 % zaostrovací gél 

Destilovaná voda (ml) 1,6 1,38 

30% akrylamid/bisakrylamid (29:1) (ml) 2 0,33 

1,5 mol/l Tris-HCl (pH 8,8) (ml) 1,3 - 

0,5 mol/l Tris-HCl (pH 6,8) (ml) - 0,25 

10% SDS (µl) 50 20 

10% APS (µl) 50 20 

TEMED (µl) 4 4 

Celkový objem (ml) 5 2 

      

4. Aparatúru sme naplnili Tris-glycínovým SDS tlmivým roztokom (elektródový 

tlmivý roztok pre SDS-PAGE). 

5. 10 l pripravených vzoriek (kap. 3.2.10) a 5 l štandardu molekulových hmotnosti 

(ColorBurst™ Electrophoresis Marker, Sigma) sme naniesli do gélu. 

6. Elektroforézu sme nechali bežať pri napätí 180 V približne 45 minút. 

7. Po ukončení elektroforézy sme gél zafarbili farbiacim roztokom Coomassie Blue R-

250 po dobu 20 minút. 

8. Po zafarbení gélu sme prebytočnú farbičku z gélu opakovane odmývali po dobu 

približne 10 minút odfarbovacím roztokom za neustáleho premiešavania. 
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9. Gél sme vysušili ponorením do sušiaceho roztoku. 

10. Gél sme fotodokumentovali a veľkosti separovaných proteínov určili na základe 

porovnania so štandardom molekulových hmotností. 

11. V prípade, že sme pokračovali metódou Western blot, kroky 7. – 11. sme preskočili 

a gél inkubovali v transférovom tlmivom roztoku minimálne 30 minút. 

3.2.12 Western blot 

Metódou Western blot sme kvalitatívne a semikvantitatívne detegovali syncytín-1 

v tkanivových vzorkách placent. Tkanivové lyzáty sme najprv separovali pomocou SDS-

PAGE (kap. 3.2.11). Následne sme proteíny preniesli z gélu na nitrocelulózovú membránu 

pomocou jednosmerného elektrického prúdu (pijakovanie, angl. blotting). Úspešnosť 

prenosu sme overili reverzibilným farbením s Ponceau S a odfarbením destilovanou vodu. 

Syncytín-1 sme detegovali polyklonálnou králičou protilátkou (syncytin (H-280): sc-50369, 

Santa Cruz Biotechnology) a sekundárnou kozou IgG-HRP protilátkou proti králikovi (Goat 

Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) (ab97051), Abcam). Syncytín-1 je tvorený 538 

aminokyselinami. Primárna protilátka syncytin (H-280) nasadá blízko N-konca proteínu 

na aminokyseliny v pozícii 33 – 312, teda na SU podjednotku syncytínu-1. Ako endogénnu 

kontrolu sme používali protilátku voči β-aktínu (sc-47778, Santa Cruz Biotechnology). 

Detegovaný syncytín-1 a aktín sme vizualizovali pomocou chemiluminiscencie 

(SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate, Thermo Scientific™) a signál 

sme detegovali (ChemiDoc XRS+, Biorad). Relatívne množstvo syncytínu-1 vo vzorkách 

sme stanovili normalizáciou voči množstvu aktínu vo vzorkách podľa nasledovného vzorca: 

𝑅𝑄𝐾𝑉 =
𝐼𝑆−𝐾𝑉/𝐼𝐸𝐾−𝐾𝑉

𝐼𝑆−𝑅𝑉/𝐼𝐸𝐾−𝑅𝑉
 , resp. 

𝐼𝑆−𝐾𝑉/𝐼𝑆−𝑅𝑉

𝐼𝐸𝐾−𝐾𝑉/𝐼𝐸𝐾−𝑅𝑉
 

IS-KV – intenzita proteínového bandu syncytínu-1 pre kvantifikovanú vzorku 

IEK-KV – intenzita proteínového bandu endogénnej kontroly pre kvantifikovanú vzorku 

IS-RV – intenzita proteínového bandu syncytínu-1 pre referenčnú vzorku 

IEK-RV – intenzita proteínového bandu endogénnej kontroly pre referenčnú vzorku 

Intenzitu jednotlivých proteínových bandov sme stanovili pomocou programu 

ImageLab (BioRad). 

Pri prenose proteínov z polyakrylamidového gélu na nitrocelulózovú membránu sme 

postupovali nasledujúcim spôsobom: 
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1. Blotovaciu membránu sme ponorili na 30 minút do 1x koncentrovaného 

transférového tlmivého roztoku. 

2. Poskladali sme tzv. sendvič určený na prenos proteínov z gélu na membránu podľa 

pokynov výrobcu. Sendvič sme vložili do blotovacej aparatúry, priložili zamrazený 

ľadník a zaliali transférovým tlmivým roztokom. 

3. Nechali sme prebehnúť prenos, približne 1,5 hodiny pri konštantnom napätí 100 V 

alebo cez noc pri konštantnom napätí 35 – 40 V za stáleho miešania na magnetickom 

miešadle. 

4. Úspešnosť prenosu proteínov z gélu na membránu sme overili zafarbením membrány 

roztokom farbiva Ponceau S po dobu 5 minút. 

5. Membránu sme odfarbili odfarbovacím roztokom po dobu 5 minút a následným 

premývaním destilovanou vodou, kým na membráne neboli viditeľne zafarbené len 

prúžky proteínov. 

6. Odfarbenú membránu sme inkubovali (blokovali) v blokovacom roztoku (eliminácia 

nešpecifických interakcií medzi membránou a detekčnými protilátkami) cez noc 

pri teplote 4 C.  

7. Membránu sme premyli trikrát po dobu 5 minút v 1 x koncentrovanom PBS s 0,05 % 

(v/v) obsahom Tween 20. 

8. Membránu sme inkubovali 1 hodinu s primárnou protilátkou (finálna koncentrácia 

pre syncytín-1 bola 1:200, pre β-aktín 1:1 000) v 5 ml blokovacieho roztoku 

pri laboratórnej teplote. 

9. Membránu sme premyli približne trikrát po dobu 5 minút v 1x koncentrovanom PBS 

s 0,05 % (v/v) obsahom Tween 20. 

10. Membránu sme inkubovali 10 minút v blokovacom roztoku. 

11. Membránu sme inkubovali 30 minút so sekundárnou protilátkou (finálna 

koncentrácia bola 1:10 000) v 10 ml blokovacieho roztoku. 

12. Membránu sme premyli približne trikrát po dobu 5 minút v 1x koncentrovanom PBS 

s 0,05 % (v/v) obsahom Tween 20. 

13. Syncytín-1 a β-aktín s naviazanými primárnymi a sekundárnymi protilátkami sme 

detegovali chemiluminiscenčne. 
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3.2.13 Štatistické spracovanie výsledkov 

Porovnanie výskytu gestačných ochorení v analyzovanom súbore 

a v slovenskej populácii 

Pre otestovanie významnosti rozdielu medzi frekvenciami gestačných ochorení 

v našom analyzovanom súbore a v slovenskej populácii sme použili Fisherov presný test. 

Test vychádza z kontingenčnej tabuľky o veľkosti 2x2. Fisherov presný test overuje nulovú 

hypotézu, ktorá tvrdí, že podiely dvoch základných súborov, v našom prípade frekvencie 

výskytu gestačných ochorení v našom analyzovanom súbore a v slovenskej populácii, sú 

rovnaké. Fisherov test predstavuje presnú alternatívu Chi-kvadrát testu nezávislosti, ktorú 

sme použili z dôvodu nízkych frekvencií gestačných ochorení v našom analyzovanom 

súbore (početnosti menšie ako 5) (Bland, 2000). 

Testom sme overili nulovú hypotézu (H0): Rozdiel medzi frekvenciami gestačných 

ochorení medzi naším analyzovaným súborom a slovenskou populáciou nie je štatisticky 

významný, a to na pravdivostnej hodnote (α) 0,05. Ak hodnota pravdepodobnosti (p) bola 

menšia alebo rovná pravdivostnej hodnote (p ≤ α, α = 0,05), zamietli sme nulovú hypotézu, 

že pozorované rozdiely vo frekvenciách mohli byť spôsobené náhodnou chybou a prijali sme 

alternatívnu hypotézu, že medzi frekvenciami je signifikantný/štatisticky významný rozdiel. 

Ak hodnota pravdepodobnosti (p) bola väčšia ako pravdivostná hodnota (p > α, α = 0,05), 

prijali sme nulovú hypotézu, že pozorované rozdiely vo frekvenciách mohli byť spôsobené 

náhodnou chybou. 

Určenie asociácie medzi identifikovanými polymorfizmami v regulačnom 

regióne génu ERVW-1 a gestačnými hypertenznými ochoreniami 

Asociáciu medzi výskytom sekvenčných variantov v regulačnom regióne génu 

ERVW-1 a fyziologickým stavom vzorky (fyziologicky normálna alebo gestačná 

hypertenzná vzorka) sme overili Fisherovým presným testom a Chi kvadrát testom dobrej 

zhody. Cieľom bolo otestovať, či sa niektorý z variantov preferenčne vyskytuje 

vo fyziologicky normálnych alebo gestačných hypertenzných vzorkách. Ak p hodnota testov 

vyšla väčšia ako 0,05, vo vzorkách pravdepodobne nie je preferenčný výskyt 

polymorfizmov viazaných na fyziologický stav. Ak p hodnota vyšla menšia ako 0,05 

môžeme predpokladať, že daný variant je špecificky asociovaný s fyziologicky normálnym 

alebo gestačným hypertenzným stavom. 



84 

 

Stanovenie variability a štatisticky významný rozdiel expresie génu ERVW-1 

vo fyziologicky normálnych vzorkách a vzorkách s gestačnými ochoreniami 

 Pre potreby určenia miery variability a rozdielu medzi expresiami génu ERVW-1 sme 

najprv určili, či majú hodnoty kvantitatívnej PCR produktov génu ERVW-1, teda Δ Ct 

hodnoty, v analyzovanom súbore normálne rozloženie. Hodnoty sme otestovali 

Shapirovým-Wilkeho testom. Nulová hypotéza znie, že vzorky v analyzovanom súbore 

majú normálne rozdelenie. Ak H0 platila na pravdivostnej hodnote 0,05, tak rozdiel medzi 

hodnotami Δ Ct v fyziologicky normálnej vzorke a vzorke s gestačnými hodnotami sme 

mohli analyzovať parametrickým Studentovým t-testom. H0 je formulovaná tak, že medzi 

porovnávanými priemermi nie je štatisticky významný rozdiel. Ak hodnoty nemali normálne 

rozdelenie, hodnoty sme analyzovali neparametrickým testom Manna-Whitneyho. 

Stanovenie asociácie medzi mierou expresie génu ERVW-1 a gestačným 

týždňom 

 Signifikantnú súvislosť medzi mierou expresie génu ERVW-1, vyjadrenú 

v hodnotách Δ Ct, a gestačným týždňom sme overovali jednoduchým lineárnym regresným 

modelom. Jednoduchý lineárny regresný model má tvar y = b1x + b0. Čísla b1 a b0 sú 

parametre regresnej krivky, teda regresné koeficienty. Regresný koeficient b0 (lokujúca 

konštanta) predstavuje priesečník regresnej priamky s osou y. Regresný koeficient b1 

vyjadruje smernicu regresnej priamky, teda sklon priamky k osi x. Ak b1 nadobúda kladné 

hodnoty, medzi nezávislou premennou X (gestačný týždeň) a závislou premenou Y (hodnoty 

Δ Ct) je pozitívna, respektíve priama závislosť. Ak b1 nadobúda záporné hodnoty, medzi 

nezávislou premennou X (gestačný týždeň) a závislou premenou Y (hodnoty Δ Ct) je 

negatívna, respektíve nepriama závislosť. Hodnoty v našom analyzovanom súbore sme 

geometricky znázornili v rovine bodovým grafom, kde sme na os x nanášali hodnoty 

gestačného týždňa a na os y príslušné hodnoty Δ Ct. Výsledkom je geometrické znázornenie 

n bodov, v našom prípade 41 analyzovaných vzoriek, v rovine, z ktorých vzájomnej polohy 

sme posudzovali regresnú závislosť Δ Ct a gestačného týždňa. Danými bodmi sme sa snažili 

preložiť priamku, teda nájsť lineárnu regresnú funkciu, ktorá najlepšie charakterizuje polohu 

naších bodov (Bland, 2000). Neznáme hodnoty b1 a b0 sme vypočítali podľa nasledujúcich 

rovníc: 

𝑏0 =
�̅� ∑ 𝑥𝑖

2 − �̅� ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

             𝑏1 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2 𝑛

𝑖=1
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Určenie asociácie medzi identifikovanými polymorfizmami v regulačnom 

regióne génu ERVW-1 a mierou expresie génu ERVW-1 

 Vplyv sekvenčných variantov v regulačnom regióne génu ERVW-1 na úroveň jeho 

expresie sme posúdili analýzou rozptylu (ANOVA, α = 0,05), pri čom nulová hypotéza 

znela, že rozdiel medzi testovanými skupinami je štatisticky významný. Ak pravdivostná 

hodnota (p) pre skupiny vyšla menšia ako 0,05, prijali sme H0 o významnosti rozdielu medzi 

skupinami. Ak p vyšla väčšia ako 0,05, rozdiel medzi testovanými skupinami nie je 

pravdepodobne štatisticky významný. 
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4 Výsledky 

4.1 Zhromaždenie materiálu pre potreby genetickej analýzy 

Počas trvania práce sme celkovo zhromaždili 98 patologických a fyziologicky 

normálnych vzoriek (Tabuľka 12). Z toho bolo 41 placentárnych vzoriek, v ktorých sme 

mohli stanoviť mieru genetickej variability regulačného regiónu génu ERVW-1, a aj mieru 

expresie syncytínu-1. Zároveň sme k týmto vzorkám mali k dispozícii aj vyplnené formuláre 

s relevantnými informáciami o zdravotnom stave pacientok. 57 vzoriek pochádzalo 

z archívneho materiálu a bolo použiteľných len na izoláciu DNA a stanovenie genetickej 

variability. 

Tabuľka 12 Množstvo analyzovaných vzoriek a realizované metódy 

  archívne vzorky  placentárne vzorky  spolu   

  FN  GH  FN  GH  FN  GH  

  8  49  29  12  37  61  

  (14 %)  (86 %)  (71 %)  (29 %)  (38 %)  (62 %)  

  57  41  98  

dotazník  nie  áno      

sekvenačná 

analýza  
áno  áno      

qPCR  nie  áno      

western 

blot  
nie  áno      

 FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – gestačné hypertenzné vzorky, qPCR – kvantitatívna PCR 

Incidencie patologických fenotypov (gestačná hypertenzia, PE, IUGR, HELLP a ich 

kombinácie) zastúpených v analyzovanom súbore placentárnych vzoriek (41 vzoriek) sú 

uvedené na Obrázku 20. 

 

Obrázok 20 Percentuálne zastúpenie patologických typov v placentárnych vzorkách, FN – fyziologicky 

normálne, GH – gestačné hypertenzné, PE – preeklamptické, HELLP - syndróm charakterizovaný 

hemolýzou, zvýšeným množstvom pečeňových enzýmov, nízkym počtom trombocytov, IUGR – 

intrauterinná rastová retardácia 

FN

71%

12%

5%

7%

3%
2%

GH

29%

PE

PE, susp. HELLP

gestačná hypertenzia

gestačná hypertenzia, susp. IUGR

HELLP



87 

 

Frekvencie výskytu gestačných hypertenzných ochorení v roku 2016 podľa 

Národného centra zdravotníckych informácií sú v Tabuľke 13 (Odkaz 2). Incidencie 

sledovaných ochorení sa v našej analyzovanej vzorke odlišujú (Tabuľka 12, Obrázok 20). 

Štatistickú významnosť rozdielu medzi incidenciami sme overili Fisherovým presným 

testom. Hodnota pravdepodobnosti vyšla < 0.00001, teda na pravdivostnej úrovni 0,05 je 

rozdiel vo výskyte gestačných hypertenzných ochorení v našej analyzovanej vzorke 

a v slovenskej populácii štatisticky významný. Naše dáta (Tabuľka 12) teda nekopírujú 

reálne rozloženie v populácii a analýzy sú zaťažené štatistickou chybou. 

Tabuľka 13 Incidencie gestačných hypertenzných ochorení (preeklampsia a eklampsia) a intrauterinnej 

rastovej retardácie v slovenskej populácii v roku 2016 

  incidencia ochorenia 

  Bratislavský kraj SR 

preklampsia a eklampsia 1,24 % (99 / 7 988) 2 % (1 140 / 57 027) 

intrauterinná rastová retardácia 0,7 % (56 / 7 988) 1,3 % (728 / 57 027) 

Priemerný vek matiek a gestačný týždeň, v ktorom prebehol pôrod, sú uvedené 

v Tabuľke 14. Obrázok 21 zobrazuje vekové zloženie matiek a dokončený gestačný týždeň 

v analyzovanom súbore. 

Tabuľka 14 Priemerný vek matiek a dokončený gestačný týždeň v analyzovanom súbore 

  FN (priemer ± SD) GH (priemer ± SD) spolu (priemer ± SD) 

gestačný týždeň 38,27 ± 2,60 39,43 ± 0,49 38,61 ± 2,25 

vek matky 34,48 ± 4,95 32,92 ± 4,23 34,02 ± 4,75 

 FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – gestačné hypertenzné vzorky, SD – smerodajná odchýlka 

 

Obrázok 21 Stratifikácia a) vekového zloženia matiek, b) ukončeného gestačného týždňa 

v analyzovanom súbore, FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – gestačne hypertenzné vzorky 
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4.2 Charakterizácia genetickej variability regulačného regiónu ERVW-1 

Regulačný región génu ERVW-1 je v genóme lokalizovaný na chromozóme 7 

v oblasti od 92 477 413 do 92 480 729. Amplifikovali sme regulačný región génu ERVW-1 

s dĺžkou 2 193 bp použitím 6 primerových párov, pričom sa sekvencie vzniknutých PCR 

produktov čiastočne prekrývali pre potreby sekvenačnej analýzy (Obrázok 22). 

 

Obrázok 22 Amplifikované časti regulačného regiónu génu ERVW-1, bp – nukleotidový pár, M - marker 

V regióne sme identifikovali jedenásť variabilných miest, čo predstavuje 0,5 % 

z celého analyzovaného regiónu. Desať variantov predstavovali jednonukleotidové bodové 

zámeny (SNP) a jeden variant inzerciu jedného nukleotidu (Obrázok 23). 
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Obrázok 23 Identifikované varianty regulačného regiónu génu ERVW-1 v analyzovanom súbore 

Varianty a ich frekvencia v analyzovaných vzorkách sú v Tabuľke 15. 
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Tabuľka 15 Identifikované varianty v regulačnom regióne ERVW-1 s frekvenciou výskytu 

polymorfizmov a vplyvom variantu na úroveň  expresie ERVW-1 

lokalizácia variantu 

vzhľadom                

na začiatok génu 

genomická 

lokalizácia 

(7:) 

označenie 

variantu 

frekvencie genotypov                          

v analyzovanom súbore 
V

a
ri

a
b

il
n

é 
m

ie
st

a
 v

 r
e
g

u
la

čn
o

m
 r

eg
ió

n
e 

E
R

V
W

-1
 

c.-2378C>A 92479532 rs112171707 CC 83 / 98 CA 14 / 98 AA 1 / 98 

c.-2372G>A 92479526 rs150596337 GG 91 / 98 GA 7 / 98 AA 0 / 98 

c.-2349_           

-2350insA 

92479503 - 

92479502 
-  0 / 98 insA 0 / 98 

insAinsA  

1 / 98 

c.-2084C>T 92479238 rs555416193 CC 93 / 98 CT 5 / 98 TT 0 / 98 

c.-1973A>T 92479127 - AA 97 / 98 AT 1 / 98 TT 0 / 98 

c.-1972G>T 92479126 - GG 97 / 98 GT 1 / 98 TT 0 / 98 

c.-1514T>C 92478668 rs192755521 TT 96 / 98 TC 2 / 98 CC 0 / 98 

c.-1284G>C 92478438 rs4727276 GG 64 /98  GC 31/ 98 CC 3 / 98 

c.-1068C>T 92478222 rs569899772 CC 97 / 98 CT 1 / 98 TT 0 / 98 

c.-628C>A 92477782 rs191798317 CC 96 / 98 CA 2 / 98 AA 0 / 98 

c.-519C>T 92477673 rs144621394 CC 96 / 98 CT 2 / 98 TT 0 / 98 

7: – chromozóm 7 v genóme, c. – kódujúca referenčná DNA sekvencia, - – daný variant a informácie o ňom 

sa nenachádzajú v databáze 

4.1 Určenie asociácie medzi identifikovanými polymorfizmami 

v regulačnom regióne génu ERVW-1 a gestačnými hypertenznými 

ochoreniami 

Asociáciu sekvenčných variantov s fyziologicky normálnym alebo gestačným 

hypertenzným stavom sme otestovali Fisherovým exaktným testom a Chi-kvadrát testom 

dobrej zhody, pričom p hodnoty vyšli 0,8324 a 0,866. Obidva testy zamietli preferenčný 

výskyt variantu v konkrétnom type vzorky. 

4.2 Stanovenie variability expresie génu ERVW-1 vo fyziologicky 

normálnych vzorkách a vzorkách s gestačnými ochoreniami 

 Izolovali sme RNA zo 41 placentárnych vzoriek (29 kontrolných a 12 s gestačnými 

hypertenznými ochoreniami). Úspešnosť a špecifickosť reverznej transkripcie sme overili 

pomocou PCR s primermi pre GAPDH, pričom vznikal produkt s veľkosťou 496 bp 

(Obrázok 24). 
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Obrázok 24 Overenie úspešnosti a špecifickosti reverznej transkripcie pomocou PCR z príslušných 

cDNA s primermi pre GAPDH, cDNA – komplementárna DNA 

Expresiu sme stanovili pomocou TaqMan prób a jej úroveň sme vyjadrili hodnotami 

Δ Ct, ktorá vyjadruje rozdiel v úrovni expresie génu ERVW-1 a referenčného génu. Čím je 

hodnota Δ Ct nižšia, tým je úroveň expresie ERVW-1 v danej vzorke vyššia.  

4.2.1 Výber vhodného referenčného génu pre stanovenie úrovne expresie génu 

ERVW-1 

Sériou experimentov sme analyzovali vhodnosť viacerých referenčných génov 

pre naše experimenty, konkrétne RNázy P, 18 S a GAPDH. Možnú prítomnosť preferenčnej 

amplifikácie jednej z TaqMan prób sme overili simplex a duplex experimentami (Obrázok 

25). V reakcii s ERVW-1 a GAPDH sú preferenčne amplifikované produkty génu ERVW-1, 

teda GAPDH sme vylúčili ako vhodný referenčný gén. V reakcii s ERVW-1 a 18S sú 

preferenčne amplifikované produkty génu 18 S, teda 18 S bez ďalšej optimalizácie nemôže 

slúžiť ako referenčný gén. V reakcii s ERVW-1 a RNázou P, nie sú produkty ani jedného 

z génov preferenčne amplifikované (rozdiel medzi  Ct medzi simplex a duplex 

experimentom je menší ako 0,5), a teda RNáza P je vhodný referenčný gén pre stanovenie 

úrovne expresie ERVW-1 v placentárnych tkanivách. 

 

Obrázok 25 Porovnanie  Ct referenčných génov (RNáza P, 18 S a GAPDH) a ERVW-1 v simplex 

a duplex experimentoch  

Pri próbe RNáza P sme otestovali vplyv riedenia próby (1:2, 1:10 a 1:25) 

na efektivitu amplifikácie v simplex a duplex experimentoch (Obrázok 26). Riedenie 

3,281

12,770

-0,996

3,318

16,706

-2,412
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pomáha eliminovať preferenčnú amplifikáciu produktov génu 18 S, no riedenie 1:25 

spôsobilo zlyhanie amplifikácie a emitovania fluorescenčného signálu.  

Obrázok 26 a) Hodnoty  Ct simplex a duplex experimentov v qPCR s próbami pre ERVW-1 a 18 S 

(18 S neriedená a riedenia 1:2, 1:10 a 1:25) b) amplifikačné krivky produktov génov ERVW-1 

a 18 S pri riedení próby 18 S 1:25 

Výsledky kvantitatívnej PCR, teda hodnoty Δ Ct, sme otestovali Shapiro-Wilkovým 

testom. Pravdivostná hodnota vyšla 0,94, teda sme prijali H0, že hodnoty Δ Ct 

analyzovaných vzoriek majú normálne rozloženie (p = 0,05), a to v rámci kontrolných aj 

gestačných hypertenzných vzoriek. Štatistické parametre hodnôt Δ Ct a variabilita 

v jednotlivých skupinách vzoriek sú vyjadrené na Obrázku 27. 

 

Obrázok 27 Štatistické parametre hodnôt Δ Ct pre kontrolné (FN) a gestačné hypertenzné vzorky (GH), 

Studentov dvojvýberový t-test, p = 0,03413, t = -1,87525 (SD – smerodajná odchýlka, * – štatistická 

významnosť na pravdivostnej hladine 0,05, Ct – prahový cyklus) 

Štatistickú významnosť rozdielu medzi hodnotami Δ Ct vo fyziologicky normálnych 

a gestačných hypertenzných vzorkách sme otestovali Studentovým dvojvýberovým t-

parametre ΔCt FN GH Spolu

priemerná hodnota (priemer ± SD) 2,62 ± 1,36 3,64 ± 1,06 2,87 ± 1,36

medián 2,58 3,69 2,81

minimum -0,44 2,35 -0,44

maximum 5,48 5,17 5,48

rozptyl 1,86 1,01 1,85

* 

18 S 

ERVW-1 

12,77
12,02

7,99

0,00

16,71

14,31

8,92

0,00

-2

3

8

13

18

neriedená 1:2 1:10 1:25

delta Ct simplex delta Ct duplex

a) b) 

1:25 
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testom, keďže hodnoty majú normálne rozdelenie a porovnávame dve skupiny hodnôt. P 

hodnota pre skupiny bola 0,03413 (resp. t = -1,87525), teda prijímame alternatívnu hypotézu, 

že rozdiel v priemerných hodnotách Δ Ct medzi kontrolami a gestačnými hypertenznými 

vzorkami je štatisticky významný (α = 0,05). 

Tabuľka 16 Porovnanie podkategórií gestačných hypertenzných syndrómov 

  
gest. 

hypertenzia 

gest. hypertenzia, 

susp. IUGR 
PE 

PE,           

susp. HELLP 
HELLP 

počet vzoriek 3 1 5 2 1 

priemerný vek 31,34 38 30,8 34,5 40 

priemerný dovŕšený GT 39 + 2 38 36 + 4 36 + 4 35 

priemerné ΔCt 4,36 4,78 3,02 2,37 4,01 

susp. – suspektná, IUGR – intrauterinná rastová retardácia, PE – preeklampsia, HELLP – syndróm 

charakterizovaný hemolýzou, zvýšeným množstvom pečeňových enzýmov, nízkym počtom trombocytov, GT 

– gestačný týždeň, Ct – prahový cyklus 

 Priemerné hodnoty parametrov gestačných hypertenzných vzoriek sú v Tabuľke 16. 

Štatistickú významnosť rozdielu medzi priemernými hodnotami Δ Ct sme otestovali 

jednofaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA), kde sa hodnota p rovnala 0,0289, teda medzi 

priemermi bol štatisticky významný rozdiel (α = 0,05). Turkeyho porovnávací test však 

medzi jednotlivými kategóriami neodhalil štatisticky významnú odlišnosť. 

V prípade, že sme mali pre rovnaký dokončený gestačný týždeň vzorky kontrolné aj 

gestačné hypertenzné, otestovali sme štatistickú významnosť medzi priemernými hodnotami 

Δ Ct Studentovým t-testom. Na pravdivostnej hladine 0,05, žiadne porovnávané priemery 

v rámci rovnakého gestačného týždňa nevykazovali štatisticky významný rozdiel. Priemerné 

hodnoty Δ Ct pre kontrolné a gestačné hypertenzné vzorky sú na Obrázku 28. 

 

Obrázok 28 Priemerné hodnoty Δ Ct pre kontrolné (FN) a gestačné hypertenzné (GH) vzorky v rámci 

jednotlivých gestačných týždňov, Ct – prahový cyklus 
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4.3 Stanovenie asociácie medzi mierou expresie génu ERVW-1 

a gestačným týždňom 

V placentárnych vzorkách sme stanovili do akej miery je úroveň expresie 

ovplyvnená gestačným týždňom, ktorý sme vyjadrili gestačným dňom pre vyššiu presnosť 

analýzy. Na overenie vplyvu sme použili jednoduchú lineárnu regresiu samostatne 

pre fyziologicky normálne vzorky a pre gestačné hypertenzné vzorky. P-hodnoty a f-

hodnoty štatistických testov (Tabuľka 17) sú väčšie ako 0,05, a teda lineárny regresný model 

nie je vhodný na vysvetlenie závislosti a v oboch prípadoch len necelé 2 % (stĺpec R2) 

variability hodnôt Δ Ct sú vysvetlené vplyvom gestačného týždňa. 

Tabuľka 17 Testovanie vhodnosti jednoduchého lineárneho modelu pri stanovení závislosti úrovne 

expresie génu ERVW-1 od gestačného týždňa 

  p hodnota  ANOVA 

  b0 b1 R2 f 

FN 0,3576 0,4651 0,0185 0,4652 

GH 0,5586 0,6800 0,0177 0,6800 

FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – gestačné hypertenzné vzorky 

Trendové čiara pre fyziologicky normálne vzorky poukazuje na nepriamu úmeru 

a trendová čiara pre gestačné hypertenzné vzorky na priamu úmeru vzhľadom na hodnoty 

Δ Ct, avšak ani v jednom prípade nie je trend štatisticky významný (Obrázok 29). 
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Obrázok 29 Lineárne regresné modely závislosti úrovne expresie (Δ Ct) génu ERVW-1 od gestačného 

dňa pre fyziologicky normálne a gestačné hypertenzné placentárne vzorky, GH – gestačné hypertenzné 

vzorky, FN – fyziologicky normálne vzorky, Ct – prahový cyklus qPCR 

 Vplyv gestačného týždňa na úroveň expresie génu ERVW-1 sme pomocou 

jednoduchého lineárneho modelu otestovali aj samostatne v skupinách fyziologicky 

normálnych vzorkách s a bez variantov, a tak isto aj v gestačných hypertenzných vzorkách 

s a bez variantov (Tabuľka 18). 

Tabuľka 18 Testovanie vhodnosti jednoduchého lineárneho modelu pri stanovení závislosti úrovne 

expresie génu ERVW-1 od gestačného týždňa pre fyziologicky normálne vzorky (s a bez variantu) 

a gestačné hypertenzné vzorky (s a bez variantu) 

    p hodnota   ANOVA 

    b0 b1 R2 f 

FN 
bez variantu 0,2176 0,2446 0,1326 0,2446 

s variantom 0,0000 0,5306 0,0309 0,5306 

GH 
bez variantu 0,8036 0,5422 0,1355 0,5422 

s variantom 0,9031 0,3121 0,2017 0,3121 

FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – gestačné hypertenzné vzorky 

 Modely nepreukazovali štatistickú významnosť a pravdepodobne nie sú vhodné 

pre analýzu našich dát (Obrázok 30). 
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Obrázok 30 Lineárne regresné modely závislosti úrovne expresie (Δ Ct) génu ERVW-1 od gestačného 

dňa a) pre fyziologicky normálne vzorky (s a bez variantu), b) gestačné hypertenzné vzorky (s a 

bez variantu), GH – gestačné hypertenzné vzorky, FN – fyziologicky normálne vzorky, Ct – prahový 

cyklus qPCR 

4.4 Určenie asociácie medzi identifikovanými polymorfizmami 

v regulačnom regióne génu ERVW-1 a mierou expresie génu ERVW-1 

Vzorky sme roztriedili do troch skupín – bez variantu, s jedným variantom a s dvoma 

variantmi, a to v prípade všetkých vzoriek (Obrázok 31a), fyziologicky normálnych 

(Obrázok 31b) a gestačných hypertenzných vzoriek (Obrázok 31c). Rozptyl hodnôt qPCR 

(Δ Ct) v daných skupinách je zhrnutý na Obrázku 31. Pozorovali sme trend znižovania sa 

úrovne expresie génu ERVW-1, teda zvyšovanie sa hodnoty Δ Ct, s výskytom variantov, 

ktorého významnosť sme otestovali analýzou rozptylu. Štatisticky významná rozdielnosť 

medzi skupinami bez variantu, s 1 variantom a s 2 variantami nebola potvrdená pre všetky 
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vzorky (p = 0,71), pre fyziologicky normálne vzorky (p = 0,32) a ani pre gestačné 

hypertenzné vzorky (p = 0,21). Rovnakým spôsobom sme otestovali jednotlivé varianty a ich 

vplyv na mieru expresie, ale ani jeden z variantov nevykazoval štatistickú významnosť 

(Príloha 3). Na Obrázku 28 sú zobrazené jednotlivé varianty identifikované vo vzorkách 

v grafe závislosti úrovne expresie od gestačného týždňa. 

 

Obrázok 31 Závislosť úrovne expresie génu ERVW-1 od prítomnosti, resp. neprítomnosti sekvenčného 

variantu, resp. variantov v regulačnom regióne ERVW-1 a) pre všetky analyzované vzorky, b) 

pre fyziologicky normálne (FN) vzorky, c) pre gestačné hypertenzné (GH) vzorky (štatistická 

významnosť rozdielov otestovaná pomocou ANOVA na pravdivostnej hladine 0,05, SD – smerodajná 

odchýlka, Ct – prahový cyklus) 

4.5 Stanovenie relatívneho množstva syncytínu-1 v placentárnych 

vzorkách 

Zo 41 placentárnych vzoriek sme izolovali proteínový lyzát. Lyzáty vzoriek sme 

v rovnakom objeme naniesli na SDS-PAGE s cieľom porovnať celotkanivové proteínové 

profily vo fyziologicky normálnych a gestačných hypertenzných vzorkách. Medzi vzorkami 

neboli badateľné rozdiely v proteínovom profile a  viditeľné rozdiely v intenzite boli 
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pravdepodobne spôsobené rôznou celkovou koncentráciou proteínov v nanášanom 

množstve proteínového lyzátu (Obrázok 32). 

 

Obrázok 32 Proteínový profil tkanivových lyzátov fyziologicky normálnych a gestačných hypertenzných 

placentárnych vzoriek 

Očakávaná veľkosť syncytínu-1 v proteínovom profile bola 73 kDa 

(neglykozylovaný 50 kDa) pre prekurzor a 50 kDa (neglykolyzovaná 33 kDa) pre povrchovú 

podjednotku. Očakávané veľkosti endogénnych kontrol boli 43 kDa pre β-aktín, 36 kDa 

pre monomerické GAPDH (dimerické 72 kDa, tetramerické 146 kDa), 16 kDa 

pre ribozomálny proteín S 14 (dimerický 32 kDa) a 55 kDa pre tubulín (Obrázok 35). 

 Adekvátnu koncentráciu primárnych protilátok voči syncytínu-1 a β-aktínu sme 

stanovili prevedením Western blotu, v ktorom sme použili pre obe protilátky riedenie 1:200. 
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Pre protilátku voči β-aktínu počas fotodokumentovania už pri dobe expozície 0,9 sekundy 

bol signál príliš silný (červený prúžok, Obrázok 33). Koncentrácia protilátky voči syncytínu 

(1:200) bola vyhovujúca a na membráne boli rozoznateľné dva hlavné proteínové bandy 

syncytínu-1, a to 73 kDa (prekurzor) a 50 kDa (povrchová podjednotka) (Obrázok 33). 

 

Obrázok 33 Western blot placentárnych bunkových lyzátov s protilátkami voči β-aktínu a syncytínu-1, 

expozičný čas pre β-aktín 0,9 sekundy a pre syncytín-1 1,5 sekundy 

V ďalších experimentoch sme zvolili konštantné riedenie protilátok pre endogénne 

kontroly 1:1 000 a pre syncytín-1 1:200. Zároveň sme testovali špecifickosť dvoch 

sekundárnych protilátok (ab97051, Abcam; sc-2780, Santa Cruz) pri riedení primárnej 

protilátky voči β-aktínu 1:1 000 (Obrázok 34). 

 

Obrázok 34 Testovanie sekundárnych protilátok a) sc-2780, Santa Cruz b) ab97051, Abcam 

pri koncentrácii primárnej protilátky voči β-aktínu 1:1 000, expozičný čas 5 sekúnd 

Na placentárnych lyzátoch sme okrem β-aktínu testovali vhodnosť ďalších 

primárnych protilátok voči endogénnym kontrolám, konkrétne pre GAPDH, RPS 14 a α-

tubulín. Detegovali sme proteínové bandy očakávaných veľkostí, ale aj diméry, resp. 

oligoméry, daných proteínov rôznych veľkostí (Obrázok 35). 
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Obrázok 35 Testovanie primárnych protilátok voči endogénnym kontrolám pri riedení 1:1 000, 

expozičný čas pre GAPDH a RPS 14 5 sekúnd, pre α-tubulín 20 sekúnd, použitý ColorBurst 

elektroforetický marker (Sigma-Aldrich) 

Množstvo syncytínu-1 v lyzátoch placentárnych vzoriek sme relatívne kvantifikovali 

(RQ) porovnávaním intenzity proteínových bandov v pixeloch pre syncytín-1 voči β-aktínu 

použitím programu ImageLab (BioRad). Jednu vzorku sme stanovili ako referenčnú 

a prepočítavali sme relatívne množstvo syncytínu-1 v jednotlivých vzorkách vzhľadom 

na ňu (Obrázok 36).  

 

Obrázok 36 Relatívna kvantifikácia množstva syncytínu-1 v lyzátoch placentárnych vzoriek na základe 

intenzít proteínových bandov vyjadrených v pixeloch, RQ – relatívna kvantifikácia, RV – referenčná 

vzorka, KV – kvantifikovaná vzorka, EK – endogénna kontrola, S – syncytín-1 

 Ilustračné fotky gélov vybraných vzoriek sú na Obrázku 37. 
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Obrázok 37 Ilustračný obrázok reprezentujúci výsledky Western blot pre lyzáty placentárnych vzoriek 

s protilátkami voči β-aktínu (1:1 000) a syncytínu-1 (1:200), expozičný čas 3,5 sekundy, gestačné 

hypertenzné vzorky sú vyznačené červeným oválom, použitý ColorBurst elektroforetický marker 

(Sigma-Aldrich) 

Výsledky relatívnej kvantifikácie analyzovaných vzoriek sú zhrnuté v Tabuľke 19, 

kde sa zároveň nachádzajú aj výsledky kvantitatívnej PCR (Δ Ct) daných vzoriek. 

Tabuľka 19 Relatívna kvantifikácia množstva syncytínu-1 (73 kDa prekurzor a 50 kDa povrchová 

podjednotka) v lyzátoch placentárnych vzoriek normalizovaných voči β-aktínu a relatívne 

kvantifikovaných voči referenčnej vzorke P9 

FN GH P9 

KV 73 kDa 50 kDa ΔCt KV 73 kDa 50 kDa ΔCt RV 73 kDa 50 kDa ΔCt 

P1 0,90 0,75 0,80 P11 0,23 0,21 4,01 P9 1 1 1,73 

P2 1,12 1,05 2,84 P14 2,26 1,88 4,69     
P3 0,71 0,61 1,09 P20 2,23 0,55 2,69     
P6 1,13 0,67 4,97 P22 2,61 0,71 4,78     
P7 1,16 0,99 2,70 P24 1,40 1,94 2,81     

P12 0,22 0,13 4,98          
P13 0,98 0,71 4,40          
P15 0,90 1,24 3,37          
P17 0,33 0,05 2,22          
P18 0,66 0,14 2,39          
P19 1,23 0,36 -0,22          
P23 0,52 0,29 3,73          
P27 0,75 0,17 3,38          
P28 0,68 0,14 2,92          
P29 1,29 0,27 3,63          

μ 0,84 0,50 2,88 μ 1,75 1,06 3,80         

FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – gestačné hypertenzné vzorky, Ct – prahový cyklus kvantitatívnej 

PCR, KV – kvantifikovaná vzorka, RV – referenčná vzorka, μ – aritmetický priemer 
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Obrázok 38 sumarizuje výsledky relatívnej kvantifikácie syncytínu-1 

v analyzovaných fyziologicky normálnych vzorkách. Pomer medzi množstvom prekurzora 

a množstvom povrchovej podjednotky v jednotlivých vzorkách v rámci FN skupiny nebol 

konštantný. Zmeny tohto pomeru štatisticky významne nekopírovali žiaden trend. 

V jedinom prípade (vzorka P15) bolo relatívne množstvo podjednotky vyššie ako 

prekurzora. Závislosť medzi relatívnym množstvom syncytínu-1 a úrovňou expresie génu 

ERVW-1 sme nepozorovali. 

 

Obrázok 38 a) a b) Výsledky relatívnej kvantifikácie množstva syncytínu-1 (73 kDa prekurzor a 50 kDa 

povrchová podjednotka) v lyzátoch placentárnych fyziologicky normálnych vzoriek normalizovaných 

voči β-aktínu a relatívne kvantifikovaných voči referenčnej vzorke P9, c) závislosť relatívneho množstva 

73 kDa prekurzora od úrovne expresie vyjadrenej ako Δ Ct d) závislosť relatívneho množstva 50 kDa 

povrchovej podjednotky od úrovne expresie vyjadrenej ako Δ Ct, RQ – relatívna kvantifikácia, Ct – 

prahový cyklus 

Obrázok 39 sumarizuje výsledky relatívnej kvantifikácie syncytínu-1 

v analyzovaných gestačných hypertenzných vzorkách. Výsledky, podobne ako 

pre fyziologicky normálne vzorky, nevykazovali štatisticky významné trendy vzhľadom 

na relatívne množstvo syncytínu-1 a jeho podjednotky či na závislosť od úrovne expresie 

génu ERVW-1. 
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Obrázok 39 a) a b) Výsledky relatívnej kvantifikácie množstva syncytínu-1 (73 kDa prekurzor a 50 kDa 

povrchová podjednotka) v lyzátoch placentárnych gestačných hypertenzných vzoriek normalizovaných 

voči β-aktínu a relatívne kvantifikovaných voči referenčnej vzorke P9, c) závislosť relatívneho množstva 

73 kDa prekurzora od úrovne expresie vyjadrenej ako Δ Ct d) závislosť relatívneho množstva 50 kDa 

povrchovej podjednotky od úrovne expresie vyjadrenej ako Δ Ct, RQ – relatívna kvantifikácia, Ct – 

prahový cyklus 

Pre určenie množstva syncytínu-1 sme zvolili relatívnu kvantifikáciu vzhľadom 

na zvolenú, tzv. referenčnú vzorku, ktorú sme následne nanášali do každého SDS-PAGE 

gélu. Po niekoľkých Western blot sme zaznamenali graduálnu degradáciu referenčnej 

vzorky, kde už sa pri treťom až štvrtom použití množstvo degradačných produktov 

vyrovnalo množstvu špecifického proteínového bandu a pri piatom použití už sa vo vzorke 

nachádzali len degradačné produkty (Obrázok 40 a). Zároveň sme vo vzorkách zaznamenali 

postupnú degradáciu proteínov vplyvom prehrievania sa aparatúry pri zvýšených teplotách, 

opakovania experimentov a dlhodobejšieho skladovania vzoriek (Obrázok 40 b a Obrázok 

40 c). 
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Obrázok 40 a) Postupná degradácia referenčnej vzorky pri opakovanom použití (jeden až päťkrát) 

pri Western blote b) ilustračný obrázok degradovaných vzoriek vplyvom prehrievania sa aparatúry 

počas SDS-PAGE elektroforézy a Western blotu c) ilustračný obrázok postupnej degradácie β-aktínu 

v lyzátoch placentárnych vzoriek (1 – opakovane použitá vzorka, 2 – čerstvo pripravený proteínový lyzát 

z placentárnych vzoriek, 3-4 – dlhodobo skladované proteínové lyzáty z placentárnych vzoriek) d) 

ilustračný obrázok postupnej degradácie syncytínu-1 v lyzátoch placentárnych vzoriek (1 – opakovane 

použitá vzorka, 2 – čerstvo pripravený proteínový lyzát z placentárnych vzoriek, 3-4 – dlhodobo 

skladované proteínové lyzáty z placentárnych vzoriek), použitý ColorBurst elektroforetický marker 

(Sigma-Aldrich) 

Z dôvodu postupnej degradácie vzoriek pri opakovanom používaní a tvorby 

dimerických až oligomerických štruktúr endogénnych kontrol sme pri príprave vzoriek 

k lyzačnému roztoku pridali zmes inhibítorov proteáz v koncentrácii 1:100. Inhibítory 

proteáz eliminovali nešpecifické bandy, pravdepodobne proteínové degradačné produkty 

(Obrázok 41). 

 

Obrázok 41 Porovnanie výsledkov Western blot (detekcia proteínov β-aktín a syncytín-1) bez použitia 

inhibítorv proteáz (- IP) a s použitím inhibítorov proteáz (+ IP) pri príprave bunkových lyzátov 

placentárnych vzoriek a) vzorky P4 a P8, b) vzorky P24 a P34, použitý ColorBurst elektroforetický 

marker (Sigma-Aldrich) 
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Zároveň sme porovnali výsledky relatívnej kvantifikácie pre vzorky, ktoré sme 

pripravili bez pridania zmesi inhibítorov proteáz, a pre vzorky, ku ktorým sme pri príprave 

proteínového lyzátu pridali inhibítory proteáz (Tabuľka 20).  

Tabuľka 20 Porovnanie relatívneho množstva prekurzoru syncytínu-1 (73 kDa) a povrchovej 

podjednotky (50 kDa) vo vzorkách pripravených bez zmesi inhibítora proteáz (IP) a so zmesou 

inhibítora proteáz počas lyzačného procesu 

  bez IP s IP bez IP s IP 

RQ P4 P8 P4 P8 P24 P34 P24 P34 

73 kDa 1,00 0,48 1,00 0,82 1,00 1,15 1,00 0,58 

50 kDa 1,00 0,76 1,00 0,23 1,00 0,86 1,00 1,05 
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5 Diskusia 

Placentárny materiál sme získavali primárne zo sekcií, a to z viacerých dôvodov. 

Kontrakcie maternice počas spontánneho pôrodu spôsobujú zmeny perfúzie v placente, čo 

vedie k zvýšeniu aj zníženiu expresie u viac ako stoviek génov vplyvom oxidačného stresu, 

a to už aj pri pôrodoch, ktoré sa považujú za rýchloprebiehajúce (trvajúce menej ako 5 

hodín). Gény ovplyvnené oxidačným stresom počas spontánneho pôrodu sú zapojené hlavne 

do signálnych dráh súvisiacich s apoptózou, angiogénnymi regulátormi a so zápalovými 

cytokínmi (Cindrova-Davies et al., 2007). Presný odhad času spontánneho pôrodu nie je 

možný, zatiaľ čo pri plánovaných sekciách je možné lepšie štandardizovanie odberu placenty 

a okamžité spracovanie vzoriek. Napriek tomu odber placenty môže prebehnúť aj počas 

nočných hodín a bez možnosti okamžitého spracovania vzorky. S tým súvisí metodicky 

správny a konštantný spôsob odberu, ktorý sme sa snažili zachovávať pri odbere každej 

vzorky, aby sa eliminovala chyba analýzy vnesená technickými nezrovnalosťami 

metodických postupov. Všetky placentárne vzorky pochádzali z tretieho trimestra gravidity. 

V budúcnosti by sme chceli analyzovaný súbor rozšíriť aj o placenty pochádzajúce z prvého 

a druhého trimestra. V ideálnom experimentálnom modeli by bolo optimálne vyhodnocovať 

pre každý gestačný týždeň vzorky fyziologicky normálne aj gestačné hypertenzné, čo sa nám 

však pre niektoré týždne nepodarilo zozbierať (Obrázok 28). Plánujeme naďalej pokračovať 

so zberom placentárneho materiálu,  s cieľom zahrnúť, maximálne možný počet placent, 

a to: fyziologických aj patologických, pre jednotlivé gestačné týždne. 

Konštatujeme, že zloženie analyzovaného súboru nereprezentuje pomerný výskyt 

gestačných chorôb v populácii v porovnaní s fyziologicky normálnymi stavmi. 

V Bratislavskom kraji v roku 2016 bolo diagnostikovaných 99 prípadov preeklampsie a 56 

prípadov IUGR zo skoro 8 000 pôrodov. Eklampsia v roku 2016 nebola zaznamenaná 

(Odkaz 2). Informácie o incidencii HELLP neboli v dostupných štatistikách zverejnené. 

Nám sa podarilo zachytiť 12 prípadov gestačných hypertenzných ochorení, čo predstavuje 

7,74 % zo všetkých prípadov preeklampsie v Bratislavskom kraji. V pokračujúcom projekte 

by sme radi toto percento zvýšili optimalizovaním logistiky zberu placent 

zo spolupracujúcich nemocníc. Vek matiek v analyzovanom súbore kopíroval vekové 

zloženie v Bratislavskom kraji (Odkaz 2). 

V regulačnom regióne génu ERVW-1 v celogenómových sekvenačných projektoch 

bolo zatiaľ identifikovaných celkovo 861 variantov. V úseku dlhom 2 193 bp sme 
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identifikovali len 11 polymorfných miest, čo predstavuje 0,5 % variabilitu v tomto úseku. 

Dva nami identifikované varianty neboli v databázach zatiaľ opísané. 

Frekvencie alel identifikovaných sekvenčných variant sa v našom analyzovanom 

súbore štatisticky významne neodchyľujú od frekvencií alel v európskej populácii, okrem 

variantu c.-2084C>T. Variant c.-2084C>T nebol v európskej populácii zatiaľ identifikovaný 

a v našom súbore sa vyskytol až v piatich prípadoch. Varianty c.-1068 C>T a c.-628C>A 

boli identifikované v európskej populácii len v jednom prípade z 1 006 vzoriek fínskej 

populácie (Tabuľka 21).  

Tabuľka 21 Porovnanie frekvencie alel identifikovaných variantov medzi analyzovaným súborom a 

európskou populáciou 

  

lokalizácia 

vzhľadom              

na začiatok génu 

podľa databázy 

frekvencia alel       

v analyzovanom 

súbore 

frekvencia alel     

v európskej 

populácii 

predikcia vplyvu 

variantu 

V
a

ri
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E
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c.-2378 C>A C 92 % A 8 % C 95 % A 5 % ↕* 

c.-2372G>A G 96 % A 4 % G 97 % A 3 % ↕* 

c.-2349_-2350insA 90% insA 10 % - - - 

c.-2084C>T C 97 % T 3 % C 100 % T 0 %1 = 

c.-1973A>T A 99 % T 1 % - - - 

c.-1972G>T G 99 % T 1 % - - - 

c.-1514T>C T 99 % C 1 % T 99 % C 1 % = 

c.-1284 G>C G 81% C 19 % G 85% C 15 % = 

c.-1068 C>T C 99 % G 1 % C 100 % G 0 %2 = 

c.-628C>A C 99 % A 1 % C 100 % A 0 %2 = 

c.-519C>T C 99 % T 1 % C 98 % T 2 % ↑* 

* - variant ovplyvňuje úroveň expresie v určitých tkanivách, ale nepotvrdené v placente, = – variant nemení 

úroveň expresie, ↕ – variant znižuje alebo zvyšuje úroveň expresie v závislosti od typu tkaniva, ↑ – variant 

zvyšuje úroveň expresie v určitých tkanivách, c. – kódujúca referenčná DNA sekvencia, - – daný variant a 

informácie o ňom sa nenachádzajú v databáze, 1 – mutácia identifikovaná vo 1 vzorke z 1006 vzoriek fínskej 

populácie, 2 – mutácia nebola zatiaľ v európskej populácii identifikovaná  

Presná lokalizácia identifikovaných variantov regulačného regiónu génu ERWV-1 je 

na  Obrázku 42. Varianty c.-1284 G>C a c.-1068 C>T sa nachádzajú priamo v URE, teda 

v upstream regulačnej oblasti. c.-1284 G>C je v časti URE, ktorá pozitívne reguluje expresiu 

génu ERVW-1. Variant c.-1068 C>T sa nachádza v PSE (placentovo špecifický zosilňovač). 

PSE je zodpovedný za zvýšenie expresie génu ERVW-1 špecificky len v placente, teda 

zabezpečuje tkanivovú špecifitu. Zároveň sa v tomto mieste nachádza väzobné miesto 

pre GCMa. GCMa je transkripčný faktor esenciálny pre placentárny vývoj, je špecificky 

exprimovaný v trofoblaste (Huang et al., 2013) a výrazne zvyšuje aktivitu ERVW-1 

promótora v placentárnych bunkách. Podľa dostupných databáz však zatiaľ nebolo 
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potvrdené, že by tieto varianty mali vplyv na úroveň expresie génu ERVW-1, vo všeobecnosti 

v tkanivách, a ani špecificky v placente napriek tomu, že sa nachádzajú v oblastiach 

s výrazným dopadom na expresiu ERVW-1. Varianty c.-628C>A a c.-519C>T sú 

lokalizované v LTR pre ERVW-1.  V prípade c.-628C>A nebol v dostupných databázach 

potvrdený vplyv na expresiu. Variant c.-519C>T zvyšuje úroveň expresie v myocytoch 

a fibroblastoch, vplyv však nebol potvrdený v placente. Ostatné varianty sa nachádzajú 

v presnejšie nedefinovaných častiach regulačného regiónu ERVW-1 a ich vplyv na expresiu 

v placentárnom tkanive nie je v dostupných databázach opísaný. 

 

Obrázok 42 Regulačný región génu ERVW-1 a lokalizácia identifikovaných sekvenčných variantov 

v tomto regióne v analyzovanom súbore placentárnych a archívnych vzoriek, LTR – dlhé terminálne 

opakovanie, PBS – proteín viažúce miesto, URE – uspstream regulačný element 

Pracovali sme aj s hypotézou, že dané varianty nemusia priamo spôsobovať 

badateľnú zmenu expresie, ale sú skôr neutrálne markery asociované s patologickým stavom 

prenášané vplyvom genetickej väzby s inými genetickými markermi (väzbová 

nerovnováha). Fisherov exaktný test a Chi-kvadrát test dobrej zhody nepreukázal žiadnu 

asociáciu s patologickými (gestačnými hypertenznými) alebo s fyziologicky normálnymi 

stavmi, a teda nepotvrdil našu hypotézu. Hua a spolupracovníci sa zaoberala vybranými SNP 

variantami v génoch ERVW-1 (rs10266695) a v ERVFRD-1 (produkt syncytín-2) v súvislosti 

s preeklampsiou. Pre vybraný SNP v ERVW-1 nepozorovali štatisticky významnú súvislosť 

(Hua et al., 2018). Nami analyzované varianty nie sú v práci zahrnuté. 

Metóda kvantitatívnej PCR a jej reprodukovateľnosť je významne závislá na kvalite 

používanej RNA, a to jednak na jej integrite (nedochádza k degradácii a skracovaniu RNA) 

a stabilite (vo vzorke je zachované pomerné zastúpenie všetkých RNA), ktoré priamo súvisia 

so spôsobom odberu a spracovania tkanivových vzoriek z placenty (Fajardy et al., 2009). 
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RNA si zachová integritu v neporušenej placente pri teplote 4 °C 24 až 48 hodín. 

Po rozrezaní placentárneho tkaniva nastáva aktivácia lyzozomálnych RNáz narušením 

kompaktnosti tkaniva a dochádza k degradácii tkaniva (Fajardy et al., 2009). Preto sme 

zvolili okamžité uskladnenie tkaniva v RNA later po disekcii placenty počas odberu vzoriek. 

Pri charakterizovaní expresie v placente sa odporúča odoberať vzorky z 12 rôznych 

miest, aby sa zachytila variabilita v celej placente (Pidoux et al., 2004). Z praktického 

hľadiska a z hľadiska požiadaviek histologickej analýzy takýto odber nebol možný, preto 

sme zvolili odber len z troch miest, a to v blízkosti pupočníkovej šnúry, v blízkosti okraja 

a priestoru medzi nimi. Postupujúc podľa viacerých publikovaných štúdií (Chen et al., 2006; 

Holder et al., 2012; Langbein et al., 2008) sme následne tieto tkanivové vzorky zmiešali 

a spracovávali spoločne. Pri analýzach expresie sa však ukázalo, že takýto spôsob 

zmiešavania vzoriek nebude optimálny. Pri opakovaných izoláciách RNA z rôznych vzoriek 

pochádzajúcich z rovnakej placenty boli výsledky qPCR heterogénne. V prípade, že sme 

však z tej istej RNA, resp. cDNA, opakovali qPCR, výsledky vychádzali s prijateľnými 

odchýlkami (rozdiel do 0,5 v Δ Ct). Vylúčili sme teda metodickú chybu pri stanovovaní 

úrovne expresie a usudzujeme, že heterogenita výsledkov bola spôsobená rozdielmi 

v expresii v jednotlivých častiach. Keďže sa pri odbere nedá zabezpečiť presne rovnaké 

množstvo tkaniva z každej oblasti, pri pokračujúcich experimentoch budeme vyhodnocovať 

expresiu génu ERVW-1 v každej oblasti samostatne. 

Pri stanovovaní expresných profilov sa odporúča používať minimálne dve 

endogénne kontroly, ktoré vykazujú stabilitu v rôznych experimentálnych podmienkach, a aj 

v rôznych fyziologických stavoch vzoriek (Bustin et al., 2009; Chapman, Waldenström, 

2015). Preto sme v prvých fázach stanovovania úrovne expresie ERVW-1 testovali TaqMan 

próby pre tri endogénne kontroly – RNázu P, GAPDH a 18S. Podmienky pre použitie 

v našich experimentoch spĺňala len Rnáza P, ktorá opakovane vykazovala reprodukovateľné 

výsledky. Pre ostatné TaqMan próby sa nám nepodarilo optimalizovať reakčné podmienky. 

Nevýhodou komerčne dostupných TaqMan prób je dodanie vo forme tzv. mastermixu, kde 

sú próby a príslušné primery zmiešané. Tým sa stráca možnosť testovať a stanoviť 

optimálnu koncentráciu jednotlivých komponentov mastermixu. V tom vidíme aj príčinu 

zlyhania optimalizácie prób pre GAPDH a 18S. Plánujeme testovať viacero hydrolyzačných 

prób pre referenčné gény, ktoré budú dodávané separátne so svojimi  primermi, a teda bude 

umožnená širšia škála optimalizácie reakčných podmienok. Referenčné gény sme vyberali 

podľa najaktuálnejších publikácií týkajúcich sa expresie ERVW-1 v placente, ako sú použité 
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GAPDH a 18S, aby naše výsledky mohli byť čo najpresnejšie porovnané s doterajšími 

poznatkami. Napriek tomu sa objavujú štúdie, ktoré poukazujú na značnú nestabilitu 

produktov a variabilitu expresie génov často používaných ako endogénne kontroly, a to 

práve pri trojici najpoužívanejších kontrol (GAPDH, 18S a ACTB) v rôznych tkanivách 

a experimentálnych podmienkach (Chapman, Waldenström, 2015). Z týchto dôvodov 

zvažujeme testovanie troch referenčných génov (TBP, SDHA a YWHAZ), ktoré boli 

spomínané v starších publikáciách ako najstabilnejšie endogénne kontroly práve 

v placentách (Meller et al., 2005). 

Expresia génu ERVW-1 je najvyššia v prvom trimestri, následne klesá v druhom 

trimestri a opätovne narastá v treťom trimestri (B. S. Holder et al., 2012). Nemali sme 

možnosť porovnať mieru expresie medzi jednotlivými trimestrami, ale len v rámci tretieho 

trimestra gravidity. Tam sme pozorovali od 38. týždňa graduálny pokles expresie ERVW-1, 

a to pri fyziologicky normálnych, ale aj gestačných hypertenzných vzorkách. Tieto 

pozorovania sa zhodujú s údajmi v publikovaných štúdiách (Chen et al., 2006). Výrazné 

zvýšenie expresie nastalo v 41. týždni, a to aj pri fyziologicky normálnych aj pri gestačných 

hypertenzných vzorkách. Podrobné porovnanie expresie génu ERVW-1 aj v týchto finálnych 

gestačných týždňoch sme v dostupných publikáciách nenašli. Takéto zvýšenie expresie 

vo finálnom týždni gestácie je prekvapivé, keďže trofoblast vykazuje už zníženú mieru 

bunkovej fúzie na konci gestácie, ktorej induktorom je syncytín-1. Zaznamenaný nárast 

expresie môže súvisieť aj s nižším počtom analyzovaných vzoriek v danom gestačnom 

týždni. 

Pri priemerných hodnotách úrovne expresie génu ERVW-1 sme pozorovali štatisticky 

významné zníženie expresie v gestačných hypertenzných vzorkách (p = 0,05). Čo je však 

prekvapujúce, najvýraznejšie zníženie sme pozorovali len u vzoriek, ktoré boli 

diagnostikované ako gestačné hypertenzie, teda najmenej závažné stavy z gestačných 

hypertenzných ochorení. Najnižšiu expresiu sme pozorovali vo vzorkách gestačnej 

hypertenzie so suspektným IUGR, u ktorého už bol pozorovaný pokles expresie ERVW-1 

(Ruebner et al., 2010). Menej výrazné zníženie expresie sme pozorovali pri HELLP 

a najmenšie pri PE a PE so suspektným HELLP. Tieto výsledky odporujú publikovaným 

prácam (Langbein et al., 2008), kde najvýraznejšie zníženie expresie ERVW-1  pozorovali 

pri HELLP. Rozdiely môžu byť spôsobené zvolením inej metodiky qPCR (špecifické 

TaqMan próby používané v našej práci versus SybrGreen metóda používaná v porovnávanej 

práci). V obidvoch prípadoch však môžu byť výsledky skreslené malým počtom 
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analyzovaných vzoriek (12 GH vzoriek v našej práci versus 4 GH vzorky v porovnávanej 

práci). 

Vplyv gestačného týždňa na úroveň expresie génu ERVW-1 sme chceli opísať 

pomocou lineárnej závislosti. Tento model však nevystihuje závislosť medzi týmito dvomi 

parametrami a trend je štatisticky nevýznamný, a to aj keď sme testovali samostatne len 

fyziologicky normálne alebo gestačné hypertenzné vzorky. Variabilita hodnôt pre jednotlivé 

gestačné týždne bola príliš vysoká, na odhalenie závislosti je potrebné analyzovať väčší 

súbor. 

Pri hľadaní závislosti miery expresie génu ERVW-1 od výskytu sekvenčných 

variantov v regulačnom regióne (žiadny variant versus jeden variant versus variant) sme 

pozorovali mierne klesanie úrovne expresie s vyšším počtom variantov. Zmeny však neboli 

štatisticky významné. Otestovali sme aj jednotlivé varianty samostatne, kde sa tento trend 

opätovne objavoval, no opäť na štatisticky nevýznamnej úrovni. 

V literatúre sa stretávame len s opísaním priemernej úrovne expresie ERVW-1 

pre celé jednotlivé trimestre a nemáme predstavu ako sa expresia počas nich mení. Práce 

neuvádzajú, aké úrovne expresie zaznamenali v jednotlivých vzorkách z konkrétneho 

gestačného týždňa. Aby sme mohli odhaliť vplyv sekvenčného variantu na expresiu 

v konkrétnom gestačnom období, potrebujeme mať informácie o expresnom profile počas 

celého tehotenstva. Na základe toho by bolo možné identifikovať významnú zmenu expresie, 

čo aj bude cieľom našej pokračujúcej práce. 

Vplyv daných variantov na expresiu ERVW-1 v placente je možné overiť aj 

experimentálne pripravením konštruktov nesúcich gén pre syncytín-1, v ktorého regulačnom 

regióne sa nachádza testovaný sekvenčný variant. Takýmito konštruktami by bolo možné 

transfekovať BeWo bunky (bunky odvodené z choriokarcinómu), ktoré sa štandardne 

používajú na charakterizovanie procesov prebiehajúcich v trofoblaste, resp. v celej placente 

(Rothbauer et al., 2017). V tomto prípade nie sú potrebné presné údaje o expresii ERVW-1 

v každom gestačnom týždni. 

Produkcia, lokalizácia a funkcia syncytínu-1 vo fyziologicky normálnych, ale aj 

gestačne hypertenzných placentách nie sú úplne objasnené. Väčšina štúdií zaznamenala 

znížené množstvá syncytínu-1 v preeklamptických placentách (Knerr et al., 2002; Lee et al., 

2001; Vargas et al., 2011), ale mnohé naopak pozorovali aj zvýšenú produkciu syncytínu-1, 
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hlavne SU podjednotky (Holder et al., 2012). Z tohto dôvodu sme chceli kvantifikovať 

syncytín-1 v analyzovaných vzorkách, a do akej miery koreluje úroveň expresie ERVW-1 

a množstvo syncytínu-1. 

Doposiaľ sa nám nepodarilo kvantifikáciu syncytínu-1 pomocou metódy Western 

blot optimalizovať do takej miery, aby poskytovala reprodukovateľné výsledky. 

S optimalizáciou naďalej pokračujeme. V gestačných hypertenzných vzorkách sme 

v porovnaní s fyziologicky normálnymi vzorkami pozorovali priemerne vyššie množstvá 

syncytínu-1, a aj povrchovej podjednotky. Keď sme porovnali množstvo prekurzora 

syncytínu-1 a povrchovej podjednotky v rámci jednotlivých vzoriek (separátne pre 

fyziologicky normálne vzorky a pre gestačné hypertenzné vzorky), pomer vo vzorkách nebol 

konštantný, ani nekopíroval štatisticky významný trend. Predpokladali sme, že 

v preeklamptických vzorkách bude tento pomer rásť, pretože sa očakáva zvýšené 

uvoľňovanie povrchovej podjednotky z placenty do cirkulácie matky (Goswamia et al., 

2006; Tannetta et al., 2017). Keďže sme v rámci jednotlivých skupín (FN alebo GH) 

nepozorovali konštantný pomer medzi prekurzorom a podjednotkou vo vzorkách, 

predpokladáme, že rozdiely boli z veľkej časti spôsobené degradáciou analyzovaných 

vzoriek. Vo vzorkách sme nepozorovali štatisticky významnú závislosť množstva syncytínu-

1 od úrovne expresie, ktorú sme otestovali jednoduchým lineárnym modelom. 

V prípade, keď sme k vzorkám pridali zmes inhibítorov proteáz, zamedzili sme 

nadmernej degradácii proteínov v lyzátoch. Keď sme však porovnali relatívne množstvo 

syncytínu-1 s relatívnym množstvom syncytínu-1 v tých istých vzorkách, ale 

bez inhibítorov, nepozorovali sme jednoznačný trend. V jednom prípade sme pozorovali 

nárast relatívneho množstva prekurzora syncytínu-1 a pokles množstva povrchovej 

podjednotky. Takýto výsledok by sme aj očakávali, pretože v prípade, že v lyzáte je ešte 

funkčná proteínáza furín, ktorá štiepi syncytínový prekurzor na povrchovú 

a transmembránovú podjednotku, bude zmesou inhibítorov inaktivovaná. Teda menší podiel 

prekurzora je vo vzorkách rozštiepený na podjednotky. V druhom prípade sme však 

po pridaní zmesi inhibítorov pozorovali zníženie relatívneho množstva prekurzora a nárast 

relatívneho množstva povrchovej podjednotky. 

Výsledky experimentov zaoberajúce sa relatívnou kvantifikáciou syncytínu-1 

poukazujú na nedostatky prevedených metodík a potrebu ďalších optimalizácii 

v pokračujúcich experimentoch. Pre určenie množstva syncytínu-1 v placentárnych 
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vzorkách sme zvolili relatívnu kvantifikáciu, teda sme detegované množstvo prepočítavali 

na množstvo zvolenej referenčnej vzorky. Tento prístup sa nám neosvedčil z dôvodu 

degradácie referenčnej vzorky. Vo všeobecnosti degradáciu vzoriek budeme v budúcnosti 

eliminovať modifikáciou postupu prípravy vzoriek a technického prevedenia SDS-PAGE 

a Western blotu. V pokračujúcich experimentoch budeme normalizovať množstvo proteínov 

z placentárnych lyzátov, ktoré nanesieme na gél pomocou  spektrofotometrických metód 

(biuretová, Lowryho alebo Bradfordovej metóda), čo eliminuje nutnosť opakovaného, a aj 

akéhokoľvek používania referenčnej vzorky. 

Pri analýzach proteínov sú kľúčovým komponentom protilátky voči analyzovaným 

proteínom. Použitie rozdielnych protilátok môže viesť k diametrálne odlišným výsledkom. 

Staršie publikácie (Knerr et al., 2002; Lee et al., 2001; Vargas et al., 2011) používali ako 

primárnu protilátku 6A2B2, ktorá nie je voľne dostupná. My sme zvolili protilátku H-280 

(sc-50369, Santa Cruz), ktorá nasadá na SU podjednotku, pretože práve množstvá tejto 

podjednotky sú v dostupných prácach o preeklamptických placentách uvádzané rôzne. 

V období ukončenia našej práce sa táto protilátka stala komerčne nedostupnou. Z týchto 

dôvodov plánujeme otestovať dostupné protilátky voči syncytínu-1 v pokračujúcich 

projektoch, a to protilátky špecifické pre TM, a aj SU podjednotku. Chceme pozorovať či sa 

vplyvom patologického stavu nemení koncentrácia len jednej podjednotky, čo môže byť 

spôsobené jej prednostnou degradáciou, respektíve nadmerným uvoľňovaním SU 

do cirkulácie matky. Všetky tieto abnormality môžu byť spôsobené aj sekvenčnými 

zmenami v kódujúcej oblasti v ERVW-1. Špecifické varianty môžu viesť k narušeniu 

skladania syncytínu-1, ktorý sa skladá z dvoch podjednotiek. Maturovaný funkčný syncytín-

1 je trimerický. Tak isto môžu byť jednotlivé podjednotky nadmerne degradované, alebo aj 

dokonca nadmerne syntetizované vplyvom sekvenčných variantov v ERVW-1. V prípade 

narušenia sekvencie lokalizačného signálu môže dôjsť k ektopickému umiestneniu 

syncytínu-1, neinkorporovaniu transmembránovej podjednotky do membrány alebo aj k jej 

degradácii. Narušením zostrihových miest vzniká nefunkčný proteín abnormálnej dĺžky. 

V plánovaných experimentoch by sme sa chceli zamerať presne na tieto ďalšie časti génu 

ERVW-1 a pozorovať ich vplyv na rôzne aspekty funkčnosti syncytínu-1. V prípade 

identifikácie štatisticky významných variantov, sa dá overiť dopad daných variantov aj 

po transfekcii modelových buniek navrhnutým príslušným konštruktom. 

Slabou stránkou našej práce je relatívne nižší počet analyzovaných placentárnych 

vzoriek. Články zaoberajúce sa variabilitou expresie v placente poukazujú značne veľký 
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rozptyl hodnôt expresných profilov placentárnych proteínov, a to medzi rôznymi 

placentami, ale aj v rámci jednej placenty na rôznych miestach, na základe čoho sa odporúča 

analyzovať súbor o veľkosti minimálne 50 vzoriek (Fajardy et al., 2009; Pidoux et al., 2004). 

Napriek tomu mal náš analyzovaný súbor v porovnaní s inými prácami zaoberajúcimi sa 

problematikou preeklampsie v súvislosti so syncytínom-1, ktoré môžeme pre túto 

problematiku označiť ako kľúčové, nadpriemernú veľkosť (Chen et al., 2006; Holder et al., 

2012; Langbein et al., 2008; Vargas et al., 2011). 

Treba si uvedomiť, že čím je medzi dvoma porovnávanými skupinami vzoriek väčší 

rozdiel (napr. v priemeroch hodnôt pre dané skupiny), tým menší súbor analyzovaných 

vzoriek stačí na jeho odhalenie (Mayhew, 2008). Čím je tento rozdiel menší, tým je potrebný 

väčší súbor vzoriek. Naše dáta zatiaľ nevyvracajú hypotézu, že medzi FN a GH vzorkami 

nie je štatisticky významný rozdiel v sekvenčných variantoch, úrovni expresie syncytínu-1 

alebo produkcii syncytínu-1. Naše výsledky poukazujú na to, že variabilita sledovaných 

dejov je v placentárnych vzorkách taká vysoká, že na potvrdenie resp. vyvrátenie hypotéz je 

potrebné analyzovať väčší počet vzoriek. 

Prednosťou našej práce je, že zatiaľ žiadna publikovaná štúdia sa nezamerala 

na syncytín-1 komplexne, od sekvenčnej analýzy, cez analýzu miery expresie až 

po kvantifikáciu množstva syncytínu-1. Prácu by sme chceli v budúcnosti rozšíriť 

o imunolokalizáciu syncytínu-1 v trofoblastových bunkách, oboch jeho podjednotiek, 

o ktorej nie sú štúdie jednotné. ERVW-1 obsahuje niekoľko zostrihových miest v mRNA, 

ktorých mutácie by mohli narušiť tvorbu maturovanej formy syncytinu-1. Syncytín-1 sa 

štiepi na dve podjednotky, ktoré sa následne skladajú do trimerickej štruktúry, ktorá je 

potrebná na plnú funkčnosť proteínu. Mutácie v častiach zodpovedných za interakciou 

monomérov do proteínového komplexu by mohli viesť k narušeniu správneho skladania 

syncytínu-1, a tak ovplyvniť jeho funkčnosť poprípade jeho lokalizáciu v trofoblastových 

bunkách. V preeklamptických prípadoch sa pozoruje nadmerná deportácia komponentov 

placenty do cirkulácie matky. Syncytín-1 bol detegovaný aj v exozómoch produkovaných 

placentárnymi bunkami a uvoľnenými do cirkulácie (Tolosa et al., 2012; Vargas et al., 

2014). V prípade dostatočnej optimalizácie metód kvantifikácie syncytínu-1 v placentárnych 

vzorkách by sme proteínové analýzy mohli rozšíriť aj na exozómy, ako zdroj neinvazívnych 

potencionálnych markerov. Štúdie, ktoré boli na tejto problematike postavené, majú často 

malý analyzovaný súbor a niektoré výsledky sú nejednoznačné (Tannetta et al., 2017; Tolosa 

et al., 2012; Vargas et al., 2014). 
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Gén ERVW-1 a jeho produkt syncytín-1 poskytuje ešte veľa možností štúdia. Mnoho 

aspektov o jeho štruktúre, funkciách, či o jeho úlohe v rozvoji gestačných ochorení, ako je 

preeklampsia, IUGR či HELLP, nie je ani zďaleka objasnených. V štúdiu tohto 

retrovírusového elementu, ktorý z evolučného hľadiska poskytuje zaujímavý pohľad 

na plasticitu a funkčnosť ľudského genómu, chceme naďalej pokračovať aj vďaka 

začínajúcemu projektu VEGA. Analýzy by sme postupne chceli rozšíriť na ďalšie jeho časti 

aj v kódujúcej oblasti a zamerať sa na ich dopad na jeho pleiotropné vlastnosti pri správnom 

formovaní placenty. Z evolučného hľadiska je určite zaujímavý aj ďalší endogénny element 

– ERVFRD-1. Element sa inkorporoval do genómu primátov ešte skôr než ERVW-1 a do istej 

miery je s ním sekvenčne homologický. Syncytín-2 (produkt ERVFRD-1) sa funkčne 

prekrýva so syncytínom-1 a pravdepodobne sa spoločne podieľajú na iniciálnych procesoch 

placentácie. Oba tieto elementy vykazujú vysokú mieru konzervovanosti, čo potvrdzuje ich 

dôležitú úlohu vo fyziologických procesoch v organizme. Téma endogénnych elementov je 

veľmi atraktívna, pretože na jednej strane plnia nenahraditeľné úlohy v organizme, ale 

na druhej strane sú čím ďalej viac skloňované v súvislosti s rôznymi ochoreniami, a to nie 

len s preeklampsiou (Bastida-Ruiz et al., 2016). 

Klasifikácia preeklampsie, IUGR a HELLP je veľmi komplikovaná a symptómy nie 

vždy zodpovedajú striktne len jednému ochoreniu, prekrývajú sa alebo sa nevyskytnú vôbec 

(Morton, 2016). Pacientky sú často prijímané len s jednou diagnózou (PE/IUGR/HELLP), 

ale po ukončení tehotenstva a vyhodnotení jeho celého priebehu môžu byť už pacientke 

diagnostikované viaceré syndrómy súčasne (Ganzevoort et al., 2007; Jebbink et al., 2012). 

Niektoré menej závažné symptómy preeklampsie nemusia byť zaznamenané a preeklampsia 

je potom zachytená ako závažná, a podobne. Patologické pozadie týchto prekrývajúcich sa 

ochorení nie je objasnené a stále chýbajú výpovedné diagnostické testy. Pri získavaní 

vzoriek do pokračujúceho projektu by sme ideálne chceli na vybranom súbore pacientok 

spolupracovať s gynekológmi už od prvých fáz. V takomto súbore by sa nachádzali 

pacientky, ktoré nemajú rizikové faktory pre rozvoj gestačných ochorení a naopak tieto 

rizikové faktory majú. Zaujímavé by bolo tieto pacientky sledovať počas celého tehotenstva 

a zaznamenávať relevantné parametre. K pacientkam, u ktorých sa vyvinie preeklampsia 

respektíve asociované syndrómy (IUGR, HELLP), a k údajom o nich je možné sa 

retrospektívne vrátiť a opätovne ich diagnostikovať so zreteľom na celý priebeh gestácie 

a zdravotný stav po prepustení z nemocnice.  
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Nedostatkom väčšiny prác týkajúcich sa syncytínu-1 a preeklampsie a asociovaných 

syndrómov, je malé množstvo analyzovaných prípadov, často len pár vzoriek. Väčšina 

analyzovaných súborov neodráža normálne rozloženie patologických stavov a fyziologicky 

normálnych vzoriek v populácii, čo môže priniesť skreslený pohľad na vlastnosti syncytínu-

1 a hlavne jeho zmeny množstva, lokalizácie a funkcií v preeklampsii a asociovaných 

syndrómoch. Dodatočné analýzy a zväčšovanie súborov môže priniesť len viac poznatkov 

a nové pohľady na úlohu syncytínu-1 v patologických stavoch. 
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Záver 

Liečba preeklampsie v skutočnosti neexistuje, pozostáva len z manažmentu 

symptómov a zmierňovania následkov ochorenia. Skoré zachytenie žien s rizikom 

rozvinutia preeklampsie je esenciálne pre efektivitu preventívnych zákrokov. Súčasné 

skríningové testy na identifikáciu rizikových pacientok stále vykazujú vysokú mieru falošnej 

negativity a pozitivity. Zároveň identifikáciu komplikuje heterogenita príznakov 

preeklampsie, výskyt tzv. subtypov a asociovaných syndrómov (IUGR, HELLP), ktoré sa 

čiastočne symptomaticky prekrývajú s preeklampsiou. Nesprávne alebo neskoré 

vyhodnotenie rizika gestačných ochorení vedie k nevhodnému lekárskemu zvládnutiu 

ochorenia, ktorý môže mať negatívny dopad na zdravie matky aj dieťaťa.  

Napriek tomu, že mnohé štúdie prinášajú dlhé roky nové poznatky 

o patofyziologických procesoch stojacich za rozvojom preeklampsie a s ňou asociovaných 

syndrómov (IUGR, HELLP), a hlavne o potrebe presnej typizácie jednotlivých prípadov, 

experimentálne štúdie často tento krok zanedbávajú. Výsledkom je, že štúdie nezriedka 

prinášajú protichodné poznatky a výsledky, ktoré nemajú štatistickú silu potrebnú na 

aplikáciu do klinickej praxe. Heterogenita analyzovaných prípadov, nezatriedených do 

kategórií, môže stáť za negatívnymi, respektíve štatisticky nevýznamnými, výsledkami 

niektorých štúdií. 

Sekvenčne sme analyzovali 98 vzoriek. Na 41 vzorkách sme zaviedli 

a optimalizovali stanovenie úrovne expresie génu ERVW-1 pomocou qPCR 

a kvantifikovanie syncytínu-1 v placentách. Metódy sekvenčnej analýzy a qPCR sme 

kompletne optimalizovali a metódy vykazujú reprodukovateľné výsledky. Na našom 

pracovisku sme zároveň zaviedli proteínovú kvantifikáciu prostredníctvom metód SDS-

PAGE a Western blot pre placentárne vzorky a naďalej pokračujeme s ich optimalizáciou. 

Výsledky našej práce potvrdili, že deje a procesy prebiehajúce v placente, konkrétne 

expresia génu ERVW-1 (produkt syncytín-1), majú vysoko variabilný charakter. To 

vyzdvihuje potrebu väčšieho analyzovaného súboru so striktne definovanými kategóriami 

analyzovaných patologických stavov. Výsledky naznačujú, že v gestačných hypertenzných 

prípadoch dochádza k zmenám v syncytíne-1, ale dosah a význam týchto zmien je potrebné 

overiť dodatočnými experimentami. Výsledky doterajších experimentov nás nabádajú 

k pokračujúcemu zberu placentárneho materiálu, rozšíreniu analýz na ďalšie časti génu 

ERVW-1 a funkcií syncytínu-1 s väčším dôrazom na klinické informácie o zaradených 
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pacientkách do štúdie. S výskumom budeme naďalej pokračovať aj vďaka začínajúcemu 

VEGA projektu. 

Za najväčšiu výzvu v nadväzujúcich experimentoch považujeme vytvorenie súboru 

analyzovaných pacientok, ktorý by čo najvernejšie odrážal prirodzený výskyt gestačných 

komplikácii v populácii, a tak nám umožnil odhaliť reálnu variabilitu vlastností a funkcií 

génu ERVW-1 a jeho produktu syncytínu-1. Myslíme si, že rozdiely vo výsledkoch 

kvantifikácie a lokalizácie syncytínu-1 v doterajších publikovaných výskumoch z rôznych 

pracovísk sú spôsobené používaním odlišných protilátok voči syncytínu-1 a nesledovaním 

jeho obidvoch podjednotiek. Hľadanie optimálneho spôsobu a protilátok, ktoré budú 

prinášať čo najpresnejšie výsledky kvantifikácie syncytínu-1 a následná imunolokalizácia 

tohto proteínu v placentárnych tkanivách predstavujú naše ďalšie výzvy. 

Nepodarilo sa nám identifikovať genetický marker v rámci syncytínového génu, 

ktorý by bol signifikantne asociovaný so zmenami génovej expresie alebo špecificky 

s preeklampsiou, respektíve s asociovanými syndrómami. Priniesli sme však nové 

informácie o sekvenčnej variabilite tohto úseku v slovenskej populácii, a na základe týchto 

informácii budeme ďalej pokračovať v hľadaní vhodného skríningového alebo 

diagnostického markera. Stále pracujeme s hypotézou, že prechod medzi rôznymi typmi 

preeklampsie alebo spúšťač iniciačných patologických procesov môže mať genetický podtex 

a možno práve gén ERVW-1 a jeho produkt syncytín-1 s dokázaným pleiotropným účinkom 

v placente je týmto induktorom.  
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Prílohy 

Príloha 1 Rizikové faktory, parametre preeklampsie a ich spôsob liečby (upravené podľa Baschat 2015) 

kategória 

rizikového 

faktora 

parameter 
kategória 

parametra 
možnosť liečby 

personálny 

vek matky, etnicita matky, fajčenie tabaku počas 

tehotenstva, parita, vzdelanosť, spôsob počatia, výskyt 

PE v rodine, PE a predčasný pôrod v predchádzajúcich 

tehotenstvách 

personálna 

anamnéza 
nie 

kardio-

vaskulárny  

renálne ochorenie pre-existujúce 

ochorenie 
anti-

hypertenzíva 

hypertenzia 

systolický krvný tlak 
lekárska 

prehliadka 
diastolický krvný tlak 

priemerný arteriálny krvný tlak 

metabolický 

gestačný diabetes 
anamnéza 

metformin, 

pravastatín 

pre-existujúci diabetes mellitus 

maternálna hmotnosť 
lekárska 

prehliadka 
maternálna výška 

BMI (index telesnej hmotnosti) 

pro-

trombotický 
trombofília 

pre-existujúce 

ochorenie 
heparín, aspirín 

placentárny 

Dopplerov index uterinných artérií krvný tok 

v placente 

nie 

popis tvaru uterinných artérií (notching) 

voľný ľudský beta choriogonádotropný hormón (βhCG)  

placentárny 

biomarker 

plazmatický proteín-A asociovaný s tehotenstvom 

(PAPP-A) 

placentárny rastový faktor (PlGF) 

placentárny proteín-13 (PP-13) 

dezintegrín a metaloproteináza-12 (MMP-12) 

rozpustný endoglín (sENG) 

rozpustná tyrozín kináza-1 podobná fms  

(sFlt-1, sVEGFR) 

P-selectin (SELP) 

neutrofilný s gelatinázou asociovaný lipokalín (NGAL)  

inhibin-A 

vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF) 

tumor nekrotizujúci faktor (TNF) 

pentraxin-3 (PTX3) 

angiopoietin (ANGPT1) 
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Príloha 2 Formulár s relevantnými informáciami o pacientke  
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Príloha 3 Závislosť úrovne expresie génu ERVW-1 od prítomnosti, resp. neprítomnosti sekvenčného 

variantu v regulačnom regióne ERVW-1 a) variant c.-2378C>A, b) c.-2372G>A, c) c.-1284 G>C, d) c.-

628C>A, e) c.-519C>T (štatistická významnosť rozdielov otestovaná ANOVA na pravdivostnej hladine 

0,05, SD – smerodajná odchýlka, Ct – prahový cyklus, FN – fyziologicky normálne vzorky, GH – 

gestačné hypertenzné vzorky) 
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