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Abstrakt 

 

PRIŠČÁKOVÁ, Petra: Sledovanie výskytu polymorfizmov v géne HERV-W 

v preeklamptických embryách. [Diplomová práca] Univerzita Komenského v Bratislave. 

Prírodovedecká fakulta; Katedra genetiky. – Školiteľ: Ing. Helena Gbelcová, Ph.D. – 

Bratislava: PRIF UK, 2014, 87 s. 

 

Gén HERV-W patrí do skupiny endogénnych retrovirálnych elementov. Produktom 

génu je proteín syncytín 1, ktorý hrá významnú úlohu pri diferenciácii syncytiotrofoblastu  

počas tehotenstva. Úspešná diferenciácia syncytiotrofoblastu je nevyhnutná pre optimálne 

prebehnutie placentácie u tehotných žien. Jednou z hlavných príčin maternálnej a 

perinatálnej morbidity a mortality počas tehotenstva je preeklampsia, multifaktoriálne 

ochorenie vyznačujúce sa heterogénnym súborom symptómov. Pri ťažkých formách 

ochorenia sa pravidelne vyskytuje abnormálna placentácia, ktorá môže mať tragické 

následky pre matku aj plod. Počas preeklampsie dochádza k narušeniu expresie 

syncytínového génu, pravdepodobne na úrovni transkripcie. Cieľom diplomovej práce je 

analýza génu HERV-W a snaha o identifikáciu DNA polymorfizmu asociovaného 

s preeklamptickými embryonálnymi vzorkami. Jednotlivé kapitoly teoretického literárneho 

prehľadu popisujú HERV-W gén, spôsoby jeho regulácie a úlohu v blastogenéze. 

Záverečná časť literárneho prehľadu približuje patológiu preeklampsie a úlohu HERV-W 

v nej. Praktická časť je zameraná na analýzu regulačných oblastí génu HERV-W 

sekvenovaním a metódou SSCP. Prínosom našej práce je rozšírenie poznatkov o géne 

HERV-W a identifikácia DNA polymorfizmov špecifických pre slovenskú populáciu.  
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Abstract 

 

PRIŠČÁKOVÁ, Petra: Monitoring of HERV-W gene polymorphisms in the embryos with 

symptoms of preeclampsia. [Graduation Thesis] Comenius University in Bratislava. 

Faculty of Natural Sciences; Department of Genetics. – Supervisor: Ing. Helena Gbelcová, 

Ph.D. – Bratislava: PRIF UK, 2014, 87 p. 

 

HERV-W gene is member of endogenous retroviral elements family. Protein 

syncytin 1 is product of HERV-W gene and plays crucial role in differentiation of 

syncytiotrophoblast during pregnancy. Successful differentiation of syncytiotrophoblast 

differentiation is necessary for optimal placentation in pregnant women. Preeclampsia is 

one of the major causes of maternal morbidity and mortality, preterm birth, perinatal death, 

and intrauterine growth restriction worldwide. It is multifactorial disease with 

heterogeneous set of symptoms. Abnormal placentation frequently occurs during severe 

preeclampsia, which can have tragic consequences for mother and child. The syncytin 1 

expression is disturbed probably on transcription level during preeclampsia. The main aim 

of graduation thesis is analysis of HERV-W gene and identification of DNA 

polymorphisms associated with preeclamptic embryos. Theoretical overview is focused on 

HERV-W gene,  regulation of its expression and on blastogenesis. Final part of literary 

overview deals with pathology of preeclampsia and role of HERV-W in it. Practical part of 

thesis is focused on sequencing and SSCP analysis of HERV-W regulation regions. Results 

of our research contributed to extending of knowledge about HERV-W gene and to 

identification of DNA polymorphisms specific for Slovak population. 
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Zoznam použitých skratiek 

AP-1/2 aktivátor. proteín 1/2 

APS peroxodisíran amónny  

ASCT2 transporter neutrál. aminokyselín/retrovirál. receptor 

BAC bakteriálny artificiálny chromozóm 

bp bázový pár 

cAMP  cyklický adenozínmonofosfát 

CBF CCAAT väzobný faktor (CCAAT-binding facktor) 

CBP CREB väzobný proteín (CREB-binding protein) 

CTB cytotrofoblast 

ddNTP dideoxyribonukleotid 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

dNTP deoxyribonukleotid 

ECM extracelulárny matrix 

EcR ekdyzómový receptor 

env obalový (envelope) proteín  

ERVWE-1 endogén. retrovirál. element patriaci do rodiny W 

 (endogenous retroviral family W, member 1) 

EtBr etídium bromid 

EVT extravilózny cytotrofoblast 

FOXF1/2 forkhead box protein F1/2 

gag skupinovo špecific. antigén (group-specific antigen) 

GCMa (GCM1) chorionovo špecifický transkripčný faktor  

GCSF stimulačný faktor granulocytových kolónií 

hCG ľudský choriónový gonádotropín 

HERV ľudský endogénny retrovírus 



 

 

 

 

HtrA high-temperature requirement protein A 

IUGR spomalenie vnútromaternicového rastu 

 (intrauterine growth restriction) 

LTR dlhé terminálne opakovania 

MaLR mammalian apparent LTR retrotransposon 

MBD metyl väzobná doména (methyl binding domain) 

MeCP2 proteín 2 viažúci sa na metyl. CpG  

 (methyl CpG binding protein 2) 

mmHg milimeter ortuťového stĺpca 

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina 

NR2F2 jadrový receptor podrodiny 2, skupina F, člen 2 

 (nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2) 

Oct oktamérový proteín 

OMIM Online Mendeliam Inheritance in Man 

ORF otvorený čítací rámec 

PE preeklampsia 

PGF placentárny rastový faktor 

PKA proteín kináza A 

pol polymeráza 

PCR polymerázová reťazová reakcia 

qPCR kvantitatívna real-time PCR 

RDR cicavčí retrovírusový receptor typu D 

RNA ribonukleová kyselina 

rpm otáčky za minútu 

RVLP partikuly podobné retrovírusom  

 (retroviruses like particules) 



 

 

 

 

RXRA (NR2B1) retinoid X receptor α 

Ser serín 

Sp1 specificity protein 1 

SSCP single-strand conformation polymorphisms 

ST syncytiotrofoblast 

SU povrchová podjednotka 

TBE Tris/borát/EDTA 

TEMED tetrametyletyléndiamín 

TF transkripčný faktor 

Tm teplota topenia 

TM transmembránová podjednotka 

TNF-α tumor nekrotizujúci faktor α 

tRNA transférová ribonukleová kyselina 

TSE trofoblastovo špecifický enhancer 

URE upstream regulačný element 

VEGF vaskulárny endoteliálny rastový faktor
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Úvod 

 Vysvetlením prítomnosti, významu a funkcií HERV (human endogenous 

retroviruses) v ľudskom genóme sa zaoberalo veľa výskumných skupín a vzniklo niekoľko 

hypotéz. Pozorovali, že produkty HERV elementov sa zúčastňujú širokej škály rôznych 

procesov, ako fyziologických (napr. funkčnosť placenty, ochrana pred exogénnymi 

retrovirálnymi infekciami), tak i patologických (napr. autoimunitné ochorenia, neoplázie). 

V rámci týchto štúdií zistili, že placenta vyniká medzi ostatnými tkanivami 

ľudského tela vďaka veľkej diverzite exprimovaných HERV génov, a zároveň vysokou 

úrovňou ich expresie. Podnetom na bližšie skúmanie placenty v súvislosti s HERV bolo 

pozorovanie prítomnosti častíc podobných retrovírusom (RVLP - retroviruses like 

particules) v tomto tkanive pomocou elektrónového mikroskopu. Následne sa začala 

bližšie skúmať expresia génov v tkanive pomocou Northernovej hybridizácie a qPCR 

(kvantitatívna real-time PCR). Pozorovali, že pre placentu je typická vysoká expresia 

HERV-W génovej rodiny, konkrétne lokusu ERVWE-1, ktorého produkt, syncytín 1, má 

spoločné charakteristiky s obalovým proteínom retrovírusov. 

 ERVWE-1 lokus je špecifický tým, že na rozdiel od väčšiny génov z génovej rodiny 

HERV, neobsahuje nonsense alebo frameshift mutácie, takže jeho prepisom vzniká funkčný 

produkt syncytín 1. Syncytín 1 je glykoproteín, ktorý sa podieľa na mnohých 

fyziologických procesoch, ku ktorým patrí aj formovanie a diferenciácia 

syncytiotrofoblastu počas gravidity. V prípade znefunkčnenia syncytínu 1 dochádza 

k slabej diferenciácii a abnormalitám v rámci syncytiotrofoblastu. 

 Abnormality syncytiotrofoblastu a s ním súvisiace poruchy placentácie predstavujú 

sprievodné symptómy pri preeklampsii, čo je multifaktoriálne ochorenie postihujúce 

tehotné ženy. Pri tomto ochorení je detegovaná znížená úroveň expresie syncytínu 1 a 

hypoxia, ktorá vedie k inhibícii diferenciácie buniek cytotrofoblastu na syncytiotrofoblast. 

Nebolo jednoznačne preukázané či určitá patofyziologická zmena vyskytujúca sa počas 

preeklampsie, spôsobí modifikáciu expresie syncytínu 1, alebo práve mutácia v géne pre 

syncytín 1 je jednou z príčin vzniknutia preeklampsie, teda rizikovým faktorom tohto 

ochorenia.  

 V prípade, že by sa podarilo dokázať spojenie medzi preeklampsiou 

a polymorfizmami na úrovni DNA v elemente ERVWE-1, ktorý kóduje syncytín 1, bolo by 

možné detegovať potenciálny nástup preeklampsie pomocou sekvenovania DNA fetálnych 
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trofoblastových buniek izolovaných z krvi matky, a to ešte predtým ako dôjde k prejavu 

prvých príznakov. Výsledkom by bolo zahájenie preventívnych opatrení v úplne 

počiatočných štádiách tehotenstva. Týmto spôsobom by bolo možné predísť neskorému 

podchyteniu preeklampsie a zabrániť tragickým následkom ťažkých foriem ochorenia, pri 

ktorých je jediným liečebným postupom vyvolanie pôrodu.  

 Pre preeklampsiu je typické znížené množstvo proteínu syncytín 1 v placentárnom 

tkanive, ktoré sa prejavuje zníženým množstvom produktu už na úrovni mRNA. Zmenená 

expresia syncytínového génu môže viesť k narušeniu diferenciácie syncytiotrofoblastu. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zamerať na promótorický úsek génu ERVWE-1 a URE 

(upstream regulatory element), v ktorých sú identifikované väzobné miesta pre 

transkripčné faktory podieľajúce sa na tkanivovo špecifickej expresii syncytínového génu. 

Cieľom diplomovej práce bola analýza regulačných oblastí génu ERVWE-1 a identifikácia 

polymorfizmov, ktoré by boli asociované s preeklamptickými tkanivami. 
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1 Literárny prehľad 

1.1 Génová rodina HERV-W a lokus ERVWE-1 

1.1.1 Charakteristika HERV elementov v ľudskom genóme  

HERV (human endogenous retroviruses) je spoločné označenie skupiny 

retrovirálnych elementov nachádzajúcich sa v ľudskom genóme. Sú to sekvencie odvodené 

zo sekvencií dávnych, dnes už vyhynutých retrovírusov, ktoré v minulosti spôsobovali 

infekcie germinálnych (zárodočných) buniek stavovcov (Bock a kol., 2000). Sú 

permanentne integrované v genóme a v súčasnosti sa prenášajú ako provírusy do ďalších 

generácií. Celkovo tvoria asi 8% ľudského genómu (Knerr a kol., 2004, Muir a kol., 2004). 

V ľudskom genóme sa nachádza najmenej 80 rozdielnych HERV génových rodín (Parseval 

a kol., 2005). Obsahujú viac ako 400 000 rôznych kópií HERV elementov roztrúsených po 

celom genóme (Gimenez a kol., 2009). HERV sú považované za triedu inzerčných 

mutagénov vďaka ich schopnosti náhodne sa integrovať do genómu a podstupovať 

vzájomné rekombinácie (Lee a kol., 2003). 

HERV sekvencie nadobudli počas evolúcie veľké množstvo inaktivujúcich mutácií. 

V dôsledku týchto mutácii je väčšina integrovaných HERV sekvencií transkripčne 

neaktívna. Naďalej však existujú aj HERV schopné expresie a replikácie. Dnešné HERV 

génové rodiny pozostávajú vďaka akumulácii mutácií z kolekcie heterogénnych 

elementov, ktoré varírujú dĺžkou a štruktúrou. Niektoré elementy sú takmer také dlhé ako 

pôvodné provírusy, iné sú len izolované LTR (long terminal repeat) vzniknuté 

rekombináciou medzi LTR opakovaniami na koncoch retrovírusov (Gimenez a kol., 2009). 

Zo štruktúrneho hľadiska sú HERV jednoduché retrovírusy (obr. 1.1). Ich genetická 

informácia pozostáva z čítacích rámcov označovaných ako gag, pol a env, z ktorých 

vznikajú nasledujúce produkty: 

 gag (group-specific antigen) – kóduje komponenty vírusovej kapsidy 

 pol (polymerase) – zodpovedné za syntézu vírusovej DNA a jej integráciu do 

hostiteľskej DNA po infekcii – produktom sú reverzná transkriptáza, proteáza, 

integráza 

 env (envelope) – kóduje obalové proteíny (Muir a kol., 2004). 
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Kódujúca oblasť je ohraničená regulačnými LTR. Tie obsahujú informáciu pre 

tRNA väzobné miesto (pre priming reverznej transkripcie), promótor, enhancer sekvencie 

a signály na procesovanie RNA. 

Pre placentárne tkanivo je typická vysoká úroveň expresie určitých HERV 

génových rodín, konkrétne elementov erv3/HERV-R, HERV-W, HERV-FRD (Parseval 

a kol., 2005), čo naznačuje ich významnú úlohu v reprodukcii placentovcov (Muir a kol., 

2004). V menšej miere sú exprimované elementy HERV-K, HERV-T a HERV-R (Holder 

a kol., 2012). Ostatné tkanivá dospelého ľudského organizmu sa za normálnych 

fyziologických podmienok vyznačujú nízkou až žiadnou expresiou HERV elementov 

(Parseval a kol., 2003). 

 

Obr. 1.1 Genetická štruktúra retrovírusu (upravené podľa Muir, 2004). 

 

1.1.2 Multigénová rodina HERV-W, lokus ERVWE-1 a proteín syncytín 1 

Multigénová HERV-W retrovírusová rodina bola prvýkrát popísaná na molekulárnej 

a fylogenetickej úrovni v roku 1999
 
(Blond a kol., 1999). K inkorporácii elementu do 

genómu Hominoidea došlo približne pred 25 miliónmi rokov (Dupressoir a kol., 2012). 

Obsahuje približne 311 kópii kompletných a čiastočných provírusov, procesovaných 

pseudogénov a viac ako 340 solitárnych LTR (Prudhomme a kol., 2004). Väčšina týchto 

sekvencií je defektná. Výnimkou je jeden ORF (open reading frame) v elemente ERVWE-1 

patriaceho do HERV-W rodiny kódujúci Env proteín (Muir a kol., 2006). V ľudskom 

genóme nie je ERVWE-1 detekovateľný ako kompletný provírus, ale len jeho časť pre 

obalový proteín (Env), označený ako syncytín 1, a to najmä v placente a v bunkovej línii 
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odvodenej od buniek trofoblastu (Voisset a kol., 2000). Syncytín 1 je teda proteín 

derivovaný z obalového proteínu endogénnych retrovírusov (Muroi a kol., 2009). ERVWE-

1 kódujúci syncytín 1 sa nachádza na siedmom chromozóme (pozícia 7q21-7q22, OMIM 

604659) (Knerr a kol., 2004) a jeho dĺžka je 9 536 bp (Frendo a kol., 2003). Syncytín 1 sa 

podobá retrovirálnemu obalovému proteínu, obsahuje typické retrovirálne furínové štiepne 

miesto, ktoré ho rozdeľuje na dve samostatné časti – povrchovú podjednotku (SU) 

a transmembránovú podjednotku (TM), ktorých funkčné domény sú zobrazené na obr. 1.2 

(Muir a kol., 2006) 

. 

 

Obr. 1.2 Všeobecná štruktúra retrovirálneho obalového proteínu (upravené podľa Muir, 2004). 

 

Inaktívny prekurzor syncytínu 1 podstupuje v endoplazmatickom retikule 

glykozyláciu na jeho N konci a následne vstupuje do Golgiho aparátu, kde je štiepený 

endoproteázou podobnou furínu na SU a TM. Furín je proteín, ktorý proteolyticky štiepi 

špecifické proteíny, a tým indukuje ich aktiváciu v ľudskom organizme. Podjednotky 

syncytínu 1 vytvárajú prostredníctvom disulfidových mostíkov komplex, ktorý je 

transportovaný na povrch buniek (Huang a kol., 2013). Na obrázku 1.3 je zobrazená 

konformácia syncytínu 1 po inkorporácii do cytoplazmatickej membrány bunky, ktorou 

prechádza jedenkrát (single pass transmembrane protein) (Cheynet a kol., 2005). SU 

podjednotka interaguje s ASCT2 (neutral amino acid transporter/retroviral receptor) 

receptorom cieľovej bunky. TM podjednotku tvorí fúzny peptid na N-konci proteínu, ktorý 

sprostredkuje interakciu s cytoplazmatickou membránou cieľovej bunky a cytoplazmatický 

C-koniec má regulačnú funkciu (inhibícia bunkovej fúzie) (Chang, a kol., 2004).  
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Obr. 1.3 Štruktúra obalového proteínu - produktu génu env (SU – povrchová podjednotka, ISD – 

imunosupresívna doména, FP – fúzogénny peptid, TM – transmembránová podjednotka, OUT – 

extracelulárna časť, IN – intracelulárna časť), (upravené podľa Dupressoir a kol., 2012). 

 

Maturovaný syncytín 1 pozostáva z 538 aminokyselín (Chang a kol., 2004). Tento 

glykoproteín indukuje fúziu trofoblastových buniek do syncytia, a tak zohráva úlohu 

v procese tvorby placenty
 
(bližšie popísane v kapitole 2). Jeho nezanedbateľná úloha 

v placentácii je potvrdená, u cicavcov však nie je jediným mediátorom tohto procesu 

(HERV-W sa inkorporoval len do genómu Hominidae) (Okahara a kol., 2004). Syncytín 1 

interaguje s ďalšími faktormi, ako sú napr. epidermálny rastový faktor (EGF - epidermal 

growth factor), granulocyty-stimulujúci faktor (GCSF - granulocyte colony-stimulating 

factor), glukokortikoidy, estriol, choriogonádotropín (hCG - human chorionic 

gonadotropin). Detekcia hCG sa využíva ako dôkaz diferenciácie syncytiotrofoblastu 

(Holder a kol., 2013). Interakciou týchto faktorov sú spúšťané rôzne vnútrobunkové 

signálne dráhy vedúce k stimulácii diferenciácie buniek cytotrofoblastu do 

syncytiotrofoblastu (Frendo a kol., 2003). Dôkazy, že syncytín 1 má dôležitú úlohu pri 

placentácii a diferenciácii trofoblastu, sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 

 vysoká úroveň expresie syncytínového génu obmedzená len na placentu 

 preferenčná expresia syncytínového génu v blízkosti syncytiotrofoblastu 

 nedotknutý čítací rámec konzervovaný tisícky rokov (ostatné genomové elementy 

HERV-W majú ORF pre gag, pol sú narušené stop kodónmi a frameshift 

mutáciami) 
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 regulácia funkčným promótorom 

 preukázateľné väzobné miesta pre niekoľko transkripčných faktorov, ktoré sú 

zapojené do kontroly proliferácie, diferenciácie a expresie trofoblastovo 

špecifických génov (napr. AP-1, AP-2, Sp1, Oct,...)
 
(Knerr a kol., 2004). 

Pre element ERVWE-1 je charakteristická neobvykle vysoká konzervovanosť 

sekvencie. Štúdia z roku 2003 poukázala na to, že úroveň variability 5´LTR a kódujúceho 

regiónu je na úrovni typickej pre esenciálne bunkové gény v ľudskom organizme, z čoho 

vyplýva, že na ňu pôsobí selekčný tlak eliminujúci hromadenie mutácií (Mallet a kol., 

2003). Ďalšia štúdia z roku 2005, v ktorej analyzovali vzorky z 91 jedincov, popisuje, že 

sekvencia env lokusu ERVWE-1 je vysoko konzervovaná. Konkrétne v nej boli objavené 

len dve nesynonymické mutácie a ani jedna z týchto mutácií neovplyvňuje fúzogénnu 

schopnosť syncytínu 1 (Parseval a kol., 2005). Pre ostatné gény HERV rodín sú 

charakteristické rôzne frameshift a nonsense mutácie, ktoré zamedzujú vzniku funkčných 

produktov. Tieto údaje teda naznačujú, že ERVWE-1 má v ľudskom organizme špecifickú 

funkciu a tá ho udržiava v intaktnom stave.  

Expresia ERVWE-1 je tkanivovo špecifická, viaže sa na placentárne tkanivo 

a z neho odvodené bunkové línie (Mi a kol., 2000). Množstvo syncytínovej mRNA 

v normálnej ľudskej placente pozitívne koreluje s gestačným vekom a so zvyšujúcou sa 

váhou placenty (Chen a kol., 2006). Množstvo syncytínu 1 koreluje aj s primárnou 

diferenciáciou cytotrofoblastu, z čoho vyplýva, že faktory regulujúce trofoblastovú 

diferenciáciu by mali regulovať aj expresiu génu pre syncytín 1 (Frendo a kol., 2003). 

Syncytínový gén je exprimovaný počas celého tehotenstva (Okahara a kol., 2004). 

V ostatných tkanivách je expresia syncytínového génu veľmi nízka (Muir a kol., 2006). 

 Ďalšou možnou funkciou syncitínu 1 je modifikácia reakcie maternálneho 

imunitného systému na plod. Pre Env proteíny rôznych retrovírusov (endogénnych alebo 

exogénnych) je charakteristický konzervovaný úsek aminokyselín. Predpokladá sa, že 

práve tento úsek je zodpovedný za moduláciu odpovede imunitného systému matky. 

Synteticky pripravený proteín tvorený len spomínaným konzervovaným 

aminokyselinovým úsekom mal niekoľko imunologických efektov. V in vitro 

podmienkach ovplyvnil: 

 produkciu cytokínov 

 proliferáciu 
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 chemotaxiu 

 aktivitu viacerých buniek imunitného systému (leukocyty, monocyty, makrofágy) 

(Muir a kol., 2006). 

Na základe dostupných údajov bola navrhnutá hypotéza, že pozmenená expresia 

syncytínu 1 môže byť považovaná za hlavný rizikový faktor zhoršenia diferenciácie 

trofoblastu a narušenia formovania syncytiotrofoblastu. Toto môže byť prepojené so 

zmenami cievneho tonusu a perfúzie (krvného zásobovania) (Roberts, 1998). Niekoľko 

štúdií poukazuje na to, že počas preeklampsie (PE) dochádza k  abnormálnej expresii 

syncytínu 1 a jeho distribúcii v trofoblaste (Frendo a kol., 2003, Knerr a kol., 2002, Lee 

a kol., 2001). Otázne však je, že či zmenená expresia syncytínu 1 je príčinou alebo 

dôsledkom prebiehajúcich patologických procesov počas PE (Muir a kol., 2006). Poznatky 

o samotnej subcelulárnej distribúcii syncytínu 1 vo vrstvách syncytiotrofoblastu sú 

rozporuplné a nejednoznačné, čo sťažuje prepojenie abnormálnej expresie s distribúciou 

proteínu. Niektoré štúdie poukazujú na to, že syncytín 1 sa primárne nachádza 

v normálnom tkanive na bazálnej membráne syncytiotrofoblastu (Lee a kol., 2001), iné 

výskumy detegovali syncytín 1 v bazálnej aj v apikálnej membráne syncytiotrofoblastu 

(Frendo a kol., 2003, Muir a kol., 2006). Pri preeklampsii sa vyskytuje syncytín 1 najmä na 

apikálnej membráne syncytiotrofoblastu, čo je považované za jednu z anomálií 

vyskytujúcich sa počas tohto ochorenia (Pӧtgens a kol., 2004). V prípade, že sa použili 

antisense oligonukleotidy k mRNA syncytínu 1, čím sa inhibovala expresia tohto génu, 

preukázateľne došlo k zníženiu úrovne trofoblastovej fúzie a diferenciácie (Frendo a kol., 

2003), čo je dôkazom úlohy syncytínu 1 v procese diferenciácie a formovania 

syncytiotrofoblastu. 

Závažná hypoxia, vyskytujúca sa počas preeklampsie, výrazne znižuje úroveň 

expresie syncytínu 1 a zároveň zvyšuje výskyt nekrózy buniek na úkor apoptického 

ubúdania syncytiotrofoblastu, čo môže prispieť k reakcii materského imunitného systému 

na plod počas preeklampsie (Kudo a kol., 2003, Knerr a kol., 2004).  

Na základe doterajších poznatkov potenciálne úlohy HERV génov v ľudskom 

organizme spočívajú v: 

 ochrane organizmu pred infekciou inými (súčasnými) retrovírusmi, pretože 

interferujú s ich receptormi 
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 ochrane plodu pred materským imunitným systémom vďaka 

imunosupresorovej doméne lokalizovanej v transmembránovej časti obalového proteínu 

Env 

 morfogenéze placenty pomocou fúzogénneho efektu vedúceho 

k diferenciácii cytotrofoblastických buniek na syncytiotrofoblast (Blaise a kol., 2003). 

Imunosupresívna funkcia syncytínu 1 je však v niektorých štúdiách vyvracaná 

a prisudzuje sa skôr proteínu syncytín 2, produktu génu HERV-FRD (Mangeney a kol., 

2007).  

Syncytín 1 má preukázateľne fuzogénne, proliferačné a antiapoptické vlastnosti. 

Tento proteín zároveň pôsobí ako modulátor bunkového cyklu, konkrétne v prechode 

z gázy G1  do S fázy (Hiang a kol., 2013). 

Receptorom pre syncytín 1 je transportér aminokyselín ASCT2, označovaný aj ako 

RDR (cicavčí retrovírusový receptor typu D) (Blond, a kol., 2000, Lavillette a kol., 2002)). 

Je to od sodíka závislý transportér pre neutrálne aminokyseliny (napr. alanín, serín, 

cysteín). Gén pre transportér sa prednostne exprimuje v extravilóznom trofoblaste 

(Malassiné a kol., 2005). ASCT2 je teda receptor s duálnymi funkciami, funguje ako 

receptor pre neutrálne aminokyseliny a zároveň ako retrovírusový receptor. Toto je možné 

vďaka translácii skrátených izoforiem alebo glykozylácii/deglykozylácii aktívnych miest 

receptoru. V prípade vysokej expresie syncytínu 1 sa zároveň znižuje expresia receptoru 

ASCT2, čo je známy fenomén aj u samotných retrovírusov (Tailor a kol., 2001). 
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1.2 Regulácia expresie génu HERV-W 

Niektoré rodiny alebo členovia génovej rodiny HERV sú prirodzene exprimované 

v konkrétnom fyziologickom kontexte a preukazujú fyziologické funkcie. Medzi takéto 

aktívne elementy patria ERVWE-1 (z rodiny HERV-W), ERVFRDE1 (z rodiny HERV-

FRD) a ERV3 (z rodiny HERV-R). 

Samotná HERV-W rodina zahŕňa kompletné provírusy obkolesené LTR oblasťami, 

retrosekvencie s nekompletnými LTR a solitárne LTR. LTR regióny na 5´a 3´ koncoch 

majú podobnú štruktúru (zložené z U3, R, U5 oblastí), ale odlišnú funkciu. Zatiaľčo 5´LTR 

plní zväčša funkciu promótora, 3´LTR má funkciu terminátora transkripcie a iniciátora 

polyadenylácie. V prípade narušenia 5´LTR, môže 3´LTR prevziať promótorickú funkciu, 

čo vedie často k onkogenéze. 

Presná štruktúra promótorickej oblasti lokusu ERVWE-1 nebola popísaná, a preto sa 

Prudhomme a kol. vo svojej štúdii z roku 2004 snažil identifikovaťcis regulačné elementy 

génu pre syncytín 1 potrebné pre jeho transkripciu. Identifikovali niekoľko takýchto oblastí 

a zistili, že za trofoblastovo špecifickú expresiu tohto génu je zodpovedný promótor, ktorý 

má bipartitný charakter. Promótor sa skladá z: 

 vlastného retrovirálneho promótoru lokalizovaného v regióne U3 5´LTR oblasti (+ 

1 - + 247) (+1 je prvý nukleotid 5´LTR) 

 URE (upstream regulatory region, - 436 - + 1) (Gimenez a kol., 2009) 

LTR opakovania sa skladajú z regiónov U3, R, U5. V U3 regióne sa nachádzajú 

putatívne väzobné miesta pre transkripčné faktory, vrátane TATA boxu (+219 - +224) a 

CAAT boxu (+168 - +175) (Blond a kol., 1999). Ďalšie analýzy v tomto regióne odhalili 

Oct väzobné miesto, pričom mutácie v ňom vedú k zmene úrovne transkripcie (Cheng 

a kol., 2004). Na obrázkoch 1.4 a 1.5 sú zobrazené ďalšie identifikované väzobné miesta 

pre transkričné faktory s ich lokalizáciou, pri čom dopad mutácií v nich nie je ešte 

popísaný. Oblasť U3 v 5´LTR ERVWE-1 predstavuje v  ľudských alelách striktne 

konzervované sekvencie a v porovnaní  s ostatnými LTR iných HERV génov vykazuje 

špecifické znaky, ktoré korelujú s jeho funkciou promótora a tropizmom. Pomocou 

delečných mutácií sa podarilo preukázať, že konkrétne oblasť od +1. nukleotidu po +125. 

nukleotid obsahuje väzobné miesta esenciálne pre bazálnu placentárnu aktivitu. Naopak 
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sekvencia od +125 po +310 reprezentuje promótor, ktorý je aktívny vo všetkých bunkách 

(Prudhomme a kol, 2004). 

U5 oblasť 5´LTR pôsobí ako represor génovej expresie v neplacentárnych 

tkanivách (Lee a kol., 2003). 

 

 

Obr. 1.4 Sekvencia 5´ (vrchný riadok) a 3´ (spodný riadok) LTR génu ERVWE-1 s vyznačenými 

väzobnými miestami pre niektoré transkripčné faktory a nukloetidmi, v ktorých sa sekvencie 

navzájom líšia (číslovanie od prvého nukleotidu v U3 oblasti LTR, CAP transkripčné iniciačné miesto je 

označené šípkou), (upravené podľa Prudhomme a kol., 2004). 

 

5´LTR a 3´LTR u ERVWE-1 sa vzájomne líšia len v 10 nukleotidoch vrámci U3 

regiónu (obr. 1.4). Tieto zmeny však spôsobujú výrazné rozdiely v schopnosti týchto 

oblastí iniciovať transkripciu. Pomocou mutačných analýz sa podarilo stanoviť vplyv 

jednotlivých bodových substitúcií na promótorickú silu sekvencií. Časť relevantných 

výsledkov mutačných analýz je zhrnutá v tabuľke 1.1.  
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Tab. 1.1 Výsledky mutačných analýz a ich dopad na promótorickú aktivitu 5´LTR (VM - väzobné 

miesto). 

Charakteristika 

lokalizácie 
Typ mutácie 

Dopad na aktivitu 

promótora v BeWo 

bunkách 

Záver (platiaci 

pre placentárne tkanivo) 

CAAT box g
1
.171C→T ↓

2
 aktivity 

box je potrebný pre 

expresiu 

CAAT box g.174A→G ↓ aktivity 
box je potrebný pre 

expresiu 

TATA box g.221T→C ↓ aktivity 
box je potrebný pre 

expresiu 

TATA box g.224A→G ↓ aktivity 
box je potrebný pre 

expresiu 

necharakter. g.71G→A ↑
3
 aktivity 

G171 je (-)
4
 regulátor 

transkripcie 

necharakter. 
g.210C→T, 

g.211A→G 
↑ aktivity 

C210, A211 sú (-) 

regulátory transkripcie 

necharakter. g.240T→C ↓ aktivity 
T240 je (+)

5
 regulátor 

transkripcie 

necharakter. g.247A→G ↓ aktivity 

A247 je (+) regulátor 

transkripcie (aj 

v neplacentár. bunkách) 

1 
g. – genomická DNA 

2
 ↓ - zníženie aktivity 

3
 ↑ - zvýšenie aktivity 

4
 (-) – negatívny regulátor 

5
 (+) – pozitívny regulátor 
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Druhá časť promótora je tvorená elementom URE (upstream regulatory element), v 

pozícii –436 - +1 bp upstream od prvého nukleotidu 5´LTR. URE pozostáva z 

nasledujúcich subdomén: 

 distálna (-436 - -129) 

 oblasť zahŕňajúca skratený neautonómny MaLR (mammalian apparent LTR 

retrotransposon, -129 - -67) 

 proximálna (-67 - +1) (Prudhomme a kol., 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. 

 

 

Obr. 1.5 Schematické znázornenie regulačných elementov riadiacich génovú expresiu ERVWE-1. URE 

(upstream regulatory element) je zložený z distálnej regulačnej oblasti (DRE), MaLR -  mammalian apparent 

LTR retrotransposon, TSE – trofoblastovo špecifický enhancer. TSE obsahuje väzobné miesta pre AP-2, Sp-

1, GCMa. + - pozitívny vplyv na expresiu ERVWE-1, - - negatívny vplyv na expresiu ERVWE-1, x – bez 

vplyvu na expresiu ERVWE-1), (upravené podľa Prudhomme a kol., 2004). 

 

Distálny regulačný element pôsobí ako pozitívny regulátor transkripcie, MaLR má 

presne opačný efekt v placentárnom tkanive. Proximálna oblasť predstavuje minimálnu 

sekvenciu potrebnú na zvýšenie úrovne expresie v porovnaní s pôsobením len 5´LTR, 

a preto je označená za TSE (trophoblast specific enhancer). V oblasti TSE sú väzobné 

miesta pre AP-2 (TFAP2), Sp-1 a GCMa, ktoré vplývajú na funkciu tejto oblasti ako 

enhancera (obr. 1.5) (Loregger a kol., 2003). Spomenuté známe a neznáme transkripčné 
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faktory viažúce sa na tieto miesta svojím synergizmom spôsobujú trofoblastovo špecifickú 

génovú expresiu (Prudhomme a kol., 2004). 

V roku 2004 bola publikovaná štúdia, ktorá potvrdila významnosť faktora AP-2 

v indukcii viacerých génov esenciálnych pre diferenciáciu syncýtiotrofoblastu, avšak 

nepozorovali vplyv AP-2 na expresiu syncytínového génu (Cheng a kol., 2004).   

 

1.2.1 Transkripčné faktory ovplyvňujúce expresiu ERVWE-1 

Promótorická oblasť obsahuje niekoľko putatívnych väzobných miest pre hormóny 

a jadrové receptory hormónov (RXRA - retinoid X receptor alpha, NR2F2 = nuclear 

receptor subfamily 2, group F, member 2). Tieto dva receptory pôsobia synergicky na 

expresiu HERV-W génu lokusu ERVWE-1. Inhibítorom receptora NR2F2 môže byť proteín 

ETS1, a tak sa aj tento faktor zatiaľ nepopísaným spôsobom môže podielať na regulácii 

formovania syncytiotrofoblastu. Ďalším identifikovaným väzobným miestom je miesto pre 

faktor FOXF1 (forkhead box protein F1), pri ktorom sa predpokladá, že interaguje 

s ďalšími koaktivátormi a po svojej aktivácii pozitívne reguluje expresiu génu pre syncytín 

1. Na toto väzobné miesto sa viaže aj FOXF2, ktorý však neaktivuje expresiu tohto génu 

a aj z dôvodu rovnakých väzobných miest sa predpokladá existencia zmienených 

koaktivátorov, ktoré aktivujú FOXF1,  ale neaktivujú FOXF2. (Handwerger, 2010). 

Prostredníctvom signálnej dráhy proteín kinázy A, cAMP stimuluje trofoblastovú 

fúziu a diferenciáciu, čo je sprevádzané zvýšenou hladinou syncytínu 1 (Frendo a kol. 

2003). Oblasť, ktorá je zodpovedná za stimuláciu cAMP, je lokalizovaná do U3 regiónu 

5´LTR (+125 - +247). Produkované cAMP stimuluje expresiu GCMa (chorion-specific 

transcription factor) (obr. 1.6). GCMa je transkripčný faktor esenciálny pre placentárny 

vývoj a je špecificky exprimovaný v trofoblaste (Huang a kol., 2013) . Reguluje expresiu 

syncytínu 1,2 a PGF (placental growth factor), ktorý je zapojený v placentárnej 

vaskulogenéze. Väzobné miesta pre GCMa sa nachádzajú 42 bp a 2 530 bp upstream od 

5´LTR (Prudhomme a kol., 2004).  

V prípade výskytu hypoxie v organizme je aktvita GCMa inhibovaná, čo je 

spôsobené jeho ubiquitináciou a následnou degradáciou. Táto signálna dráha objasňuje akú 

úlohu cAMP pri trofoblastickej fúzii (Wang a kol., 2012). Aktivácia cAMP/PKA signálnej 

dráhy je v trofoblastovom tkanive indukovaná membránovým proteínom CD9. Spôsob 
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regulácie CD9 zatiaľ známy nie je, ale je isté, že aj tento faktor sa podieľa na formovaní 

syncytiotrofoblastu (Muroi a kol., 2009).  

 

 

Obr. 1.6 Regulácia expresie syncytínu 1 prostredníctvom signálnej dráhy GCMa, cAMP-PKA (GCMa - 

chorionovo špecifický transkripčný faktor, cAMP – cyklický adenozínmonofosfát, PKA – protein kináza A), 

(upravené podľa Huang a kol., 2014). 

 

 Bipartitný promótor lokusu ERVWE-1 je jedinečným regulačným komplexom, 

ktorý na základe vzájomných interakcií (pozitívnych aj negatívnych) retrovirálnych 

a celulárnych elementov koordinuje a udržiava optimálnu úroveň tkanivovo špecifickej 

expresie lokusu ERVWE-1 (Prudhomme a kol., 2004) a práve poruchy v tejto regulačnej 

oblasti by mohli viesť k vzniku patologického stavu, akým je preeklampsia. 

 Pre správny priebeh formovania a diferenciácie extravilózneho cytotrofoblastu, je 

potrebná správne načasovaná inaktivácia fúzogénnej aktivity syncytínu 1 nachádzajúceho 

sa v týchto bunkách. Táto inaktivácia je zabezpečená prostredníctvom proteínu HtrA4 

(high-temperature requirement protein A 4), ktorý interaguje s SU doménou syncytínu 1, 

čím znižuje jeho množstvo na povrchu bunky. Pravdepodobne sa touto interakciou aktivuje 
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proteolytická aktivita HtrA4 a syncytín 1 je štiepený, čo sa prejaví potlačením bunkovej 

fúzie. HtrA4 je serínproteáza schopná štiepiť fibronektín (proteín extracelulárneho 

matrixu), čo umožňuje bunkovú inváziu. Počas hypoxie, čo je typický stav vyskytujúci sa 

pri preeklampsii, dochádza k zníženiu úrovne expresie HtrA4. HtrA4 obsahuje 

v promótorickej oblasti responzibilný element pre GCMa, teda je regulovaný 

prostredníctvom tohto TF (obr. 1.7). HtrA4 je primárne exprimovaný v extravilóznou 

cytotrofoblaste, vo vilóznom cytotrofoblastne produkt tohto génu detegovaný nebol. 

GCMa je naopak exprimovaný v oboch bunkových typoch. Z toho vyplýva, že na indukcii 

expresie sa pravdepodobne podieľa kontextovo závislý promótor HtrA4 (Wang a kol., 

2012) . 

 Abnormálna expresia HtrA4 môže prispieť k vzniku preeklampsie. Ďalšími členmi 

rodiny HtrA sú HtrA1 a HtrA3, ktoré narozdiel od HtrA4, inhibujú inváziu a trofoblastovú 

migráciu a úroveň ich expresie je zvýšená pri preeklampsii, a expresia HtrA3 je zvýšená aj 

pri hypoxických pomienkach (Wang a kol., 2012). 

 

 

Obr. 1.7 Diferenciácia cytotrofoblastu regulovaná GCM1 (GCM1 – chorion-specific transcription factor, 

EVT - extravilózny cytotrofoblast, ECM - extracelulárny matrix, ST – syncýtiotrofoblast, CT - 

cytotrofoblast), upravené podľa Wang a kol., 2012. 

 

1.2.2  Element ERVWE-1 a epigenetika 

Odlišný pohľad na reguláciu expresie ERVWE-1 ponúka epigenetika. Okrem už 

spomenutých HERV-W, HERV-FRD, HERV-R, sú väčšinou HERV elementy v somatických 

bunkách neaktívne, tzv. silent. Predpokladá sa, že táto inaktivácia je spôsobená metyláciou 

LTR regulačných oblastí, či už na 5´ alebo 3´konci.  
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Zaujímavé je, že pri viacerých patologických situáciách, bolo možné in vivo 

detegovať transkripty pochádzajúce z HERV elementov. Predominantne sa objavovali 

pri autoimunitných ochoreniach a v sprievode tumorov. Pri určitých tumoroch bola 

v porovnaní s normálnymi bunkami pozorovaná hypometylácia LTR oblastí. Rozdielne 

metylačné statusy HERV elementov boli pozorované aj za fyziologických podmienok, 

pri čom metylácia bola tkanivovo špecifická, a teda závisela od toho v akej bunkovej línni 

je element exprimovaný (napríklad LTR elementu HERV-E v placente a v krvných 

bunkách) (Gimenez a kol., 2009). Z týchto pozorovaní vyplýva, že metylácia DNA vplýva 

na reguláciu HERV elementov.  

Ako je uvedené vyššie, expresia génu HERV-W lokusu ERVWE-1 je tkanivovo 

špecifická, gén je exprimovaný len v placente a v menšom množstve v testes. Úroveň 

expresie ERVWE-1 lokusu, teda elementu nášho záujmu, koreluje s hypometyláciou jej 

5´LTR oblasti v placente v porovnaní s inými tkanivami. Špecifickosť expresie je 

zabezpečená metyláciou CpG ostrovčekov v promótorickej oblasti (LTR) sprevádzanou 

deacetyláciou a trimetyláciou na históne 3 lyzínu 9 (H3K9) v neplacentárnych tkanivách, 

chromatínovou modifikáciou a alternatívnym zostrihom. V dôsledku toho, že epigenetické 

modifikácie nedokážu absolútne eliminovať expresiu, napr. v testes, je ďalšou úrovňou 

represie alternatívny zostrih, ktorým nevznikne správna forma mRNA kódujúca syncytín 1. 

Alternatívny zostrih je ovplyvnený konformáciou chromatínu a jeho remodelácia sa 

podieľa na regulácii zostrihu (Trejbalova a kol., 2011). Alternatívnym zostrihom 

kombináciou medzi viacerými identifikovanými akceptorovými a donorovými miestami 

vznikajú 3 rôzne mRNA: 

 7,4 kb dlhá mRNA – obsahuje gény gag, pol, env 

 3,1 kb dlhá mRNA – obsahuje len gén env a jej transláciou vzniká syncytín 1 

 1,3 kb dlhá mRNA (obr. 1.8) (Odkaz 1) 

Z hľadiska regulácie by bolo potrebné preskúmať a odhaliť príčinu spôsobujúcu 

vysokú konzervovanosť aj samotného intrónu, napriek tomu, že jeho priama účasť 

na regulácii exresie preukázaná nebola (Prudhomme a kol., 2004). 
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Obr. 1.8 Alternatívny zostrih ERVWE-1 (upravené podľa Odkaz 1). 

 

Zdá sa, že aktivita určitých HERV vo fyziologickom kontexte súvisí práve 

s absenciou metylácie. V štúdii z roku 2009 sa snažili zistiť, či metylácia 5´LTR 

v ERVWE-1 je determinovaná genomickým kontextom, tkanivom, úlohou LTR alebo 

fylogenetickou príslušnosťou do génovej rodiny HERV-W. Vedecký tým prišiel k záveru, 

že metylácia LTR ERVWE-1 a iných HERV-W zrejme nezávisí od fylogenetického pôvodu 

ani od genomického kontextu a pri funkčných LTR je to skôr proces tkanivovo a lokusovo 

špecifický. Zároveň metylačný status závisí od funkcie LTR 

(promótor/enhancer/polyadenylačný signál). Metylácia LTR by mohla byť spôsobom 

regulácie aktivity HERV, ktorá môže prebiehať cez metyláciu promótorov/enhancerov 

alebo cez cielenú metyláciu CpG miest, ležiacich napríklad v blízkosti TATA boxov 

(Gimenez a kol., 2009). 

 5´LTR génu ERVWE-1 vykazuje špecifický metylačný vzor počas tehotenstva, 

ktorý závisí od štádia gravidity. V prvom trimestri CpG dinukleotidy nie sú metylované, 

v druhom a treťom trimestri začína úroveň metylácie narastať, čo naznačuje že počas 

placentogenézy dochádza k epigenetickému reprogramovaniu. 

 V ďalšej štúdii počas preeklampsie detegovali zvýšenú metyláciu promótorickej 

oblasti génu HERV-W lokusu ERVWE-1. Dokázali však, že TSE je neznámym spôsobom 

chránený pred hypermetyláciou v trofoblastových bunkách. Proteíny, ktoré obsahujú metyl 

viažúcu doménu (MBD - methyl binding domain) dokážu rozpoznať metylovaný promótor. 

K takýmto proteínom patrí MeCP2, ktorý sa preferenčne viaže na jednolivé metylované 

CpG v konsenzus sekvenciách. V prípade, že sa naviaže, dochádza k jeho kompetícii 

s transkričnými faktormi, ktoré sa tiež viažu do tejto oblasti (EcR, GATA, Sp1, AP-1, AP-

3). Zároveň MeCP2 sprostredkováva históndeacetyláciu a chromatínovú kondenzáciu, čo 
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spôsobí umlčanie génov. Z týchto poznatkov vyplýva, že aberantná hypermetylácia 5´LTR 

sa môže podielať na zníženej úrovni expresie syncytínu 1 pri patologických stavoch. Táto 

hypermetylácia by mohla byť spôsobená zvýšenou expresiou príslušných DNA-

metyltransferáz, ktoré sú zodpovedné za tvorbu metylových značiek v promótorickej 

oblasti génu HERV-W lokusu ERVWE -1 (Ruebner a kol., 2013). 
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1.3 Blastogenéza  

V predchádzajúcich kapitolách sme spomenuli termíny súvisiace s blastogenézou, 

počas ktorej dochádza aj k diferenciácii syncytiotrofoblastu, pri čom v tomto procese 

zohráva úlohu syncytín 1, produkt ERVWE-1. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zaradiť 

do práce krátku kapitolu o blastogenéze, z ktorej by malo byť jasnejšie ako jednotlivé 

štruktúry v tomto štádiu ontogenézy vznikajú.  

Blastogenéza je vývojové obdobie počas embryogenézy, ktoré trvá od oplodnenia až 

po vytvorenie primitívnych základov embrya (zárodočných listov), teda zahŕňa aj vývoj 

blastocysty. 

Vývojové štádium blastocysty vzniká z útvaru zvaného morula. Blastocysta je 

guľovitý útvar tvorený približne 60 bunkami s dutinou vyplnenou tekutinou. Vonkajšia 

vrstva sa nazýva trofoblast a je zložená z epiteloidne usporiadaných buniek. Bunky 

trofoblastu sa počas embryonálneho vývoja diferencujú ako prvé a hrajú dôležitú úlohu 

v implantácii embrya do endometria maternice, ako aj pri formovaní placenty (Ferretti 

a kol., 2007). Embryoblast tvoria vnútorné bunky blastocysty uložené na tzv. 

embryonálnom póle (obr. 1.9). Práve z embryoblastu sa neskôr vyvinie celé embryo 

a niektoré extraembryonálne orgány. Trofoblast má ochrannú a vyživovaciu funkciu, 

neskôr sa stáva súčasťou placenty (Kapeller, Pospíšilová, 2001).  

 

 

Obr. 1.9 Schematické znázornenie blastocysty (A - prierez včasnej blastocysty, B - prierez zrelej 

blastocysty, 1 - embryoblast, 2 - trofoblast, 3 - zona pellucida, 4 - dutina blastocysty, 5 - embryonálny pól) 

(Kappeler, Pospíšilová, 2001). 

Implantácia blastocysty do steny maternice (nidácia) nastáva medzi 6.-7. dňom 

po oplodnení. Zachytáva sa na povrch endometria svojím embryonálnym pólom. V mieste 
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kontaktu s endometriom dochádza k intenzívnemu deleniu buniek trofoblastu, ktoré sa 

menia na cytotrofoblast. Cytotrofoblast sa diferencuje na dva funkčne odlišné útvary – 

vilózny a extravilózny cytotrofoblast (Wang a kol., 2012). Bunky invazívneho 

extravilózneho cytotrofoblastu majú proteolytickú aktivitu, pomocou ktorej rozrušujú 

povrch endometria, a tak blastocysta môže preniknúť do vzniknutej dutiny v sliznici 

a zároveň čerpať živiny z rozrušených buniek (obr. 1.11). Bunky vilózneho cytotrofoblastu 

sa rýchlo delia, dochádza k dezintegrácii ich bunkových membrán a vytvára sa 

mnohojadrový syncytiotrofoblast, ktorý je vysoko invazívny (Dupressoir a kol., 2012). 

Jazýčky syncytiotrofoblastu vnikajú do endometria a predstavujú základy neskoršie sa 

tvoriacich chorionových klkov placenty (obr. 1.10) (Kapeller, Pospíšilová, 2001). 

 

  

Obr. 1.10 Schematické znázornenie placentárneho villu (Dupressoir a kol., 2012). 

 

Vznikom syncytiotrofoblastovej vrstvy sa pokryjú zvyšujúce sa fyziologické 

požiadaviek vyvíjajúceho sa plodu počas tehotenstva (Chang a kol., 2004). Diferenciácia 

syncytiotrofoblastu je indukovaná syncytínom 1. Syncytiotrofoblast má významnú funkciu 

počas celého tehotenstva, je to miesto výmeny živín a iónov, syntézy a sekrécie 

choriogonádotropínu, placentárneho laktogénu, progesterónu, a iných proteínov  
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a steroidných hormónov potrebných pre rast a vývoj plodu (Daiter a kol., 1996). 

Syncytiotrofoblast zároveň tvorí bariéru medzi fetálnou a maternálnou cirkuláciou 

(Castelluci a kol. 1990), a bráni napadnutiu plodu materským imunitným systémom 

(Huang a kol., 2013). 

Nidáciou blastocysty do endometria sa indukujú mnohopočetné zmeny vlastností 

maternice, súhrne označované ako deciduálna reakcia. Táto transformácia sliznice je 

spôsobená látkami podobnými hormónom, ktoré produkuje blastocysta. Sliznica rastie, 

hrubne, v okolí nidácie sa zmnožujú cievy, mnohonásobne sa vetvia a menia sa 

na tenkostenné sínusoidy (stratili endotel a väčšinu svalových vlákien) (Uzan a kol., 2011). 

Pri remodelácia artérií extravilózny cytotrofoblast invaduje myometrium a nahrádza 

endoteliálne bunky špirálovitých artérií (Redman, Sargent, 2005). Fibroblasty (väzivové 

bunky endometria) sa menia na tzv. deciduálne bunky, najprv v oblasti nidácie, neskôr 

v celom tkanive maternice. Postupne sa transformuje celá sliznica maternice a v období 

gravidity sa označuje pojmom decidua. Invázia cytotrofoblastu do maternice je jedinečný 

spôsob diferenciácie, v ktorej fetálne bunky prevezmú určité vlastnosti maternálneho 

endometria.  

Následkom štrukturálnych zmien dochádza aj k zmenám funkčným, pri ktorých sa 

artérie endometria menia na nízkorezistentné, dilatované, teda aj menej citlivé až 

insenzitívne k vazokonstriktívnym látkam (Uzan a kol., 2011). Tento jav je potrebný pre 

zabezpečenie dostatočného krvného zásobovania do intervilózneho priestoru v placente 

(Wang a kol., 2012). Pri PE dochádza k nedostatočnému vyživovaniu zárodku v dôsledku 

slabej alebo abnormálne adaptácie artérii, ktorá výsťuje v hypoxiu, čo indukuje kaskádu 

ďalších patologických procesov (Uzan a kol., 2011). 
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Obr. 1.11 Priebeh implantácie blastocysty (A,B - endometrium, C - myometrium, 1 - véna, 2 - artéria, 3 - 

žliazka, 4 - dutina blastocysty, 5 - syncytiotrofoblast, 6 - cytotrofoblast, 7 - lakúny, 8 - operculum, 9 - 

základy chorionových klkov) (Kapeller, Pospíšilová, 2001). 
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1.4 Preeklampsia 

Preeklampsia je multisystémové ochorenie, ktoré postihuje ženy počas tehotenstva 

alebo bezprostredne po ňom. Predstavuje celosvetovo jednu z hlavných príčin maternálnej 

a perinatálnej morbidity a mortality (Nour,, 2008). Incidencia tohto ochorenia v západných 

krajinách je v rozpätí 3-8%  (Carty a kol., 2010). Celkovo je 10-15% prípadov úmrtia 

matiek spôsobené práve týmto ochorením alebo eklampsiou (Duley, 2009). Riziko výskytu 

preeklampsie je dvakrát až päťkrát vyššie u tehotných žien, u ktorých bol v maternálnej 

línii výskyt tohto ochorenia zaznamenaný. Zároveň sa výrazne zvyšuje riziko výskytu 

preeklampsie (približne 3,6 krát)  u žien, u ktorých sa v predchádzajúcich tehotenstvách 

toto ochorenie prejavilo (Uzan a kol., 2011). Pri závažnej forme ochorenia je riziko 

opätovného rozvinutia preeklampsie počas ďalšieho tehotenstva až 25,2 krát vyššie ako 

u žien, ktoré PE nikdy netrpeli. Heritabilita preeklampsie je stanovená na 30-55% (Boyd 

a kol., 2013). Tieto zistenia podporujú hypotézu, že ochorenie má genetický alebo 

imunologický základ, ale jeho heterogénna, komplexná patológia však zostáva 

neobjasnená. 

Kritériá definujúce preeklampsiu reprezentujú konkrétne symptómy objavujúce sa 

po 20. týždni tehotenstva, ku ktorým patrí: 

 proteinúria (>300 mg proteínov vo vzorke moču pacientky získaného za 24 hodín) 

o je to stav, keď sa v moči nachádza abnormálne množstvo proteínov, 

napr. albumínu (hlavný proteín krvi) (Odkaz 2). 

 hypertenzia - systolický krvný tlak vyšší ako 140 mmHg a/alebo diastolický krvný 

tlak vyšší alebo rovný 90 mmHg  

o musí byť zistená aspoň v dvoch samostatných meraniach v rozmedzí 

minimálne 6 hodín (Cnossen a kol., 2006). 

K ďalším príznakom, ktoré by mohli byť varovným signálom, sa radia bolesti 

hlavy, edémy, hlavne končatín, závraty, nervozita, nevoľnosť, zvracanie, bolesti v brušnej 

a driekovej oblasti, náhle nabratie hmotnosti, dýchavičnosť, hyperreflexia. Problémom 

týchto symptómov je, že sa ťažko rozpoznávajú ako abnormálne počas tehotenstva a môžu 

byť ľahko prehliadnuteľné. Zároveň, je to veľmi heterogénne ochorenie, a teda niektoré 

príznaky sa u tehotných žien vôbec nemusia prejaviť, alebo sa prejavia v rôznom rozsahu. 

Z týchto dôvodov je diagnostika PE komplikovaná a nie úplne spoľahlivá. Tieto 

abnormality u pacientok zvyčajne miznú pred koncom šiesteho týždňa popôrodného 

obdobia (Uzan a kol., 2011).  
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Rizikové faktory, ktoré boli identifikované v súvislosti s preeklampsiou, sú 

chronická hypertenzia, ochorenie obličiek, diabetes, obezita, rodisko v Afrike, vek nad 35 

rokov, charakteristika tehotenstva (ako sú napr. molárne tehotenstvo, gravidita 

s dvojičkami) alebo dedičné fetálne abnormality (Barton, Sibai, 2008). Presná príčina 

ochorenia nie je objasnená, a existuje niekoľko teórií, ktoré  spája poznatok, že príčina 

patologických stavov sa zrejme nachádza v placente, pretože po pôrode príznaky postupne 

odznejú (Roberts, Bell, 2013). Primárne príčiny ochorenia by sa mohli zhrnúť do okruhov 

súvisiacich s: 

 abnormálnou placentáciu 

 odpoveďou materského imunitného systému 

 genetickou predispozíciou 

 maternálnymi cievnymi ochoreniami. 

 Preeklampsia môže byť životunebezpečný stav, jednak pre matku, ale aj pre 

samotné dieťa. U matiek môže spôsobiť predčasné kardiovaskulárne ochorenia, ako sú 

chronická hypertenzia, ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda (McDonald 

a kol., 2008). U dieťaťa sa môže vyskytnúť zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody, 

srdcových ochorení a metabolického syndrómu v dospelom veku. V prípade, že PE nie je 

zachytená a monitorovaná včas, môže dôjsť v dôsledku rozsiahleho zápalu organizmu 

a endoteliálnej dysfunkčnosti u žien k poškodeniu orgánov, najmä mozgu a pečene, a až 

k rozvinutiu eklampsie (Steegers a kol., 2010). Táto hlavná neurologická komplikácia PE 

je definovaná ako tonicko-konvulzívna epizóda alebo hocijaký iný príznak pozmeneného 

vedomia často sa vyskytujúca po PE, ktorá nemôže byť pripísaná pred tým existujúcemu 

neurologickému stavu (Odkaz 3). Eklamptické záchvaty môžu nastať pred, počas alebo 

bezprostredne po pôrode. Interval objavenia eklampsie sa môže predĺžiť na 48 hodín až 1 

mesiac po skončení tehotenstva (Karumanchi, Lindheimer, 2008).  

 Jediným liečebným postupom je vyvolanie pôrodu, pri čom je dôležité správne 

zhodnotiť riziká súvisiace s predčasným pôrodom (veľkosť plodu) a komplikácie 

spôsobené preeklampsiou, teda jej stupňom závažnosti. V prípade, že sa preeklampsia 

objaví po 36.-37. týždni, nie sú žiadne výhody súvisiace s pokračovaním tehotenstva, bez 

ohľadu na závažnosť preeklampsie. Naopak pri výskyte preeklampsie pred 24 týždňom, 

nie je žiadna vhodná procedúra s ohľadom na vysoké riziká maternálnych komplikácií 

a slabých neonatálnych prognóz, teda jediným riešením je väčšinou potrat (Uzan a kol., 

2011). 
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 U pacientok s miernou formou preeklampsie sa väčšinou neprejavujú symptómy. 

Naopak ženy s vážnym stupňom preeklampsie (tlak vyšší ako 160/110 mmHg a/alebo 

proteinúria viac ako 2-5 g/24 hodín), vykazujú ešte ďalšie príznaky ako sú renálna 

insuficiencia (obličky strácajú schopnosť vylučovať odpadové látky z tela), ochorenie 

pečene, neurologické poruchy (bolesti hlavy, poruchy zraku, tinitus), neprimerané reflexy 

šliach, konvulzie, HELLP syndróm (hemolýza, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, 

trombocytopénia), pulmonárny opuch (Uzan a kol., 2011, Cnossen a kol., 2006). 

Neexistuje liečebný postup, ktorý by úplne odstránil komplikácie v tehotenstve 

spôsobené preeklampsiou, podávajú sa len liečivá na zmiernenie symptómov. Na liečbu 

hypertenzie sa odporúča pokoj na lôžku a blokátory vápnikových kanálov. Tento postup by 

mal zabrániť komplikáciám spojenými s vysokým krvným tlakom ako je napr. mozgová 

príhoda. Aby sa predišlo vzniku konvulzií a eklampsie, podáva sa pacientkam síran 

horečnatý (MgSO4). Súčasťou preventívnej liečby je aj podávanie antiagregačných látok, 

hlavne aspirínu, z dôvodu nadmernej expresie tromboxánu (Duley a kol., 2004, Askey 

a kol., 2007). Posledné štúdie naznačujú, že aspirín má preventívne účinky len v prípade 

začatia podávania pred 16. týždňom tehotenstva. Výraznejšie priaznivé účinky má 

v prípadoch závažnej PE so skorým nástupom. V prípade ľahších foriem preeklampsie je 

jeho účinok zanedbateľný (Bujold a kol., 2010, Roberge a kol., 2012). Na druhej strane 

nemá žiadne závažné negatívne účinky na zdravotný stav tehotných žien a nezvyšuje riziko 

hemoragie. Podávanie aspirínu mierne znižuje pravdepodobnosť predčasného pôrodu 

(Trivedi, 2011). Zo štúdie vyplýva, že najväčšie opodstatnenie má podávanie aspirínu 

u pacientok, u ktorých sa preeklampsia takmer určite vyvinie.  

Preeklampsia je charakteristická komplexnou patológiou. Na vysvetlenie tohto 

ochorenia sú najrozšírenejšie dve prepojené teórie – genetická a imunologická.  

K primárnym prejavom ochorenia patrí abnormálna placentácia, ktorej jednou 

z príčin je aj znížená expresia syncytínového génu vedúca k nedostatočnej diferenciácii 

syncytiotrofoblastu. Štúdia z roku 2011 kvantifikovala mieru bunkovej fúzie v primárnom 

trofoblaste pomocou konfokálnej mikroskopie. Po 4 dňoch kultivácie, u  pacientok s PE 

podstúpilo bunkovú fúziu len 40% buniek, v porovnaní so 73% buniek od zdravých 

pacientok. Pri kvantifikácii detegovali znižujúce sa množstvo mRNA syncytínu 1, a to 

v závislosti od závažnosti PE vyvinutej u pacientok (Vargas a kol., 2011). 
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Abnormálna placentácia a nadmerné množstvo placentárneho tkaniva má podľa 

všetkého vplyv na vznik patologického stavu. Zlyhanie normálnej invázie trofoblastu 

do materských špirálovitých artérií a nekompletnej diferenciácie cytotrofoblastu (CTB) 

na invazívny a vilózny CTB vedie k zlej adaptácii maternálnych špirálovitých artérií 

v maternici, ktorá vyústi v malý diameter vysoko rezistentných krvných ciev, ktoré nie sú 

schopné splniť zvýšené požiadavky placenty na zásobovanie. Výsledkom je vytvorenie 

hypoxického prostredia, ktoré vedie u matiek k rozvinutiu symptómov (hypertenzia, 

proteinúria,...) (Redman, Sargent, 2005). Rozdiely v remodelácii špirálovitých artérií počas 

preeklampsie a normálneho tehotenstva sú zobrazené na obr. 1.12. Zároveň dochádza 

k zmene lokalizácie syncytínu 1, v preeklamptických placentách sa primárne nachádza 

v membráne apikálnych mikrovilov. Tieto zmeny sú pokladané za príčinu abnormalít 

vznikajúcich v preeklampsii, ako sú zvýšené množstvo syncytiálnych uzlov (abnormálna 

akumulácia jadier syncýtiotrofoblastu) a progresívna proliferácia vilózneho CTB. 

Nedostatok úspešne fúzovaných buniek je pravdepodobne zodpovedný za nestabilitu 

vilóznej štruktúry a zvýšenej deportácie trofoblastových buniek do maternálnej periférnej 

krvi (Handwerger, 2010). Zvýšené množstvo fetálnych buniek a cell-free DNA je možné 

detegovať v krvi matky ešte pred rozvinutím klinickým symptómov (Hahn, Holzgreve, 

2002). Preeklampsia sa diagnostikuje väčšinou v druhej polovici tehotenstva, ale 

implantácia maternice a vaskulárne zmeny sú ukončené už v 20.-22. týždni tehotenstva.  

Pri normálnom tehotenstve je potrebná adaptácia maternálneho imunitného systému 

tak, aby plod a placenta neboli odmietnuté v dôsledku ich alogénnosti (Cnossen a kol., 

2006). Na preeklampsiu sa možno pozerať teda ako na nedostatočnú adaptáciu materského 

imunitného systému, ktorá vyvoláva odmietnutie fetoplacentálneho útvaru (Parham, 2004). 

Nadmerná produkcia buniek imunitného systému spôsobuje sekréciu TNF-α (tumor 

necrosis factor alpha), ktorý indukuje nekrózu cytotrofoblastu (Carty a kol., 2010). 

So zlou adaptáciou špirálovitých artérií súvisí ich zvýšená citlivosť spôsobujúca ich 

vyššiu senzitivitu k vazokonstrikcii, čo vedie k chronickej placentárnej ischémii (lokálna 

nedokrvenosť tkaniva alebo orgánu), oxidatívnemu stresu a zápalovým procesom (Roberts, 

Bell, 2013). Tieto symptómy spôsobujú fetálne komplikácie, vrátane spomalenia 

vnútromaternicového rastu (IUGR) až smrť plodu počas vnútromaternicového vývoja. 

Zároveň oxidatívny stres indukuje uvoľnenie látok ako sú voľné radikály, cytokíny, v sére 

rozpustný VEGF 1 (vascular endothelial growth factor) do krvného obehu matky. Tieto 

abnormality vedú k endoteliálnej dysfunkčnosti spojenej s vaskulárnou 
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hyperpermeabilitou, trombofíliou (tendencia k vzniku trombózy), hypertenziou, v dôsledku 

snahy o kompenzáciu zníženého toku krvi do placentárnych artérií vplyvom periférnej 

vazokonstrikcie
 
(Uzan a kol., 2011). 

V súčasnosti je diagnostika PE založená na vyhodnotení: 

 anamnézy pacientky – rizikové faktory – diabetes mellitus, nadváha, zvýšený krvný 

tlak, výskyt PE v rodine, vek nad 40 rokov, renálne choroby, poruchy zrážanlivosti 

krvi 

 biofyzikálnych parametrov – krvný tlak, arteriálna stenóza (abnormálne zúženie 

artérií), vyšetrenie prietoku krvi v maternálnych cievach pomocou Dopplerovho 

ultrazvuku 

 biochemických markerov – množstvo PIGF (placentárny rastový faktor), sFlt1 

(sVEGFR-1 - rozpustný receptor pre vaskulárny endoteliárny rastový faktor 1), PAPP-

A (plazmatický proteín A asociovaný s tehotenstvom),... (Giguère a kol., 2010, Mikat 

a kol., 2012) 

Žiadny zo spomenutých markerov nie je možné samostatne použiť na diagnostiku 

preeklampsie, vždy je potrebná kombinácia viacerých testov a ich spoločné vyhodnotenie. 

Falošná pozitivita alebo negativita výsledkov je spôsobená tým, že všetky metódy 

vyšetrovania a hodnoty markerov sú najmenej presné počas prvého trimestra, a ich validita 

sa zvyšuje v priebehu druhého a tretieho trimestra (Conde-Aguedelo a kol., 2004, Hyde, 

Thornton, 2013). Zároveň treba brať do úvahy rozdiely medzi preeklampsiu so skorým 

a neskorým nástupom, ktorých výsledky testov môžu byť značne rozdielne. Zahájenie 

preventívnej liečby aspirínom je potrebné začať už pred 16. týždňom gestácie (Mikat 

a kol., 2012), pri čom klinické príznaky PE sa spravidla objavujú po 20. týždni tehotenstva. 

Práve z týchto dôvodov by bolo prínosné zavedenie skríningovej metódy na úrovni DNA, 

ktorá by umožnila selektovať ženy so zvýšeným rizikom výskytu PE, pri ktorých by bol 

dôraz na zahájenie, čo najskoršej preventívnej liečby. 

Našu prácu sme teda založili na poznatkoch, že pre úspešnú placentáciu je potrebná 

správna diferenciácia syncytiotrofoblastu, ktorá je indukovaná aj syncytínom 1. Pri PE je 

však práve tento proces narušený. Zároveň je dokázané, že pokles úrovne tkanivovo 

špecifickej expresie ERVWE-1 koreluje so závažnosťou tohto ochorenia. Z týchto dôvodov 

sme sa rozhodli analyzovať regulačné oblasti tohto endogénneho retrovirálneho elementu. 



 

40 

 

 

 

Obr. 1.12 Porovnanie remodelácie špirálovitých artérií v prípade preeklampsie a normálneho 

tehotenstva (EVT - extravilózne trofoblastové bunky, ENVT - endovaskulárne trofoblastové bunky) 

(upravené podľa Parham, 2004). 
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Ciele 

Zmienky o preeklampsii, v zmysle hypertenzného ochorenia tehotných žien, sa 

objavujú najmenej sto rokov. Napriek rozsiahlym výskumom patológie preeklampsie, veľa 

aspektov zostáva neobjasnených, čo má dopad aj na samotnú diagnostiku ochorenia.  

Správnym identifikovaním žien s vysokým rizikom vzniku preeklampsie počas prvého 

trimestra je možné čiastočne eliminovať problémy, ktoré sú s preeklampsiou spojené. 

Keďže v roku 2004 WHO potvrdila, že neexistujú vhodné klinicky použiteľné skríningové 

testy, na základe ktorých by bolo možné predpovedať vývoj preeklampsie, či už u žien s 

nízkym alebo vysokým rizikom jej vzniku, začali mnohé tímy študovať potenciálne 

biochemické a biofyzikálne markery, ktoré by to umožňovali. Avšak žiadny z dodnes 

navrhnutých markerov neposkytol žiaducu úroveň presnosti pre aplikovanie do klinickej 

praxe. Naše ciele preto sú: 

 

1. Identifikácia úsekov génu HERV-W, ktoré by mohli byť asociované so zmenou 

expresie génu kódujúceho syncytín 1. 

2. Navrhnutie primerov a podmienok PCR reakcie pre optimálnu izoláciu 

a amplifikáciu celej časti vybraného úseku génu HERV-W 

3. Sekevnačná analýza zvoleného génového úseku v genómovej DNA izolovanej 

z archívnych vzoriek preeklamptických a nepreeklamptických embryí 

pochádzajúcich zo spontánnych potratov. 

4. Sledovanie výskytu a kategorizácia polymorfizmov v zvolenom úseku/úsekoch 

HERV-W génu. 

5. Finančná a časová optimalizácia a prípadné metodické zjednodušenie identifikácie 

konkrétnych polymorfizmov s ohľadom na technické možnosti – zavedenie SSCP. 

6. Navrhnutie ďalšieho postupu pri štúdiu patológie preeklampsie a úlohy génu 

HERV-W v nej. 
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2 Materiály a metódy 

2.1 Materiál 

2.1.1 Chemikálie 

agaróza Serva (A9539-500G) 

akrylamid Sigma (A9099-25G) 

brómfenolová modrá Sigma (114391-5G) 

EDTA (etyléndiamíntetraoctová kyselina) Serva (11278.02) 

glycerol Sigma (G5516-100ML) 

kys. etyléndiamíntetraoctová (EDTA)  Sigma (P500068) 

kyselina boritá Sigma (B6768-500G)  

N, N, N´, N´-tetrametyl-etyléndiamín (TEMED) Sigma (T7024-25ML) 

N, N´-metylénbis(akrylamid) Sigma (146072-100G) 

peroxodisíran amónny (APS) Sigma (A3678-25G) 

polyetylénglykol Sigma (P3015-250G) 

TRIS báza (2-amino-2(hydroxymetyl)-1,3- propándiol) AppliChem (A2264) 

Tris HCl Sigma (T5941-100G) 

voda bez nukleáz (NFW - nuclease free water) Fermentas (R0581) 

Xylén Cyanol FF Sigma (X4126-10G) 

 

2.1.2 Tlmivé a iné roztoky  

Etídium bromid (10 mg/ml)  

SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain    Life technologies (1351929) 

(10,000x koncen. v DMSO)   

TBE pufor: 108g/l TRIS, 55g/l kyselina boritá, 40 ml 0,5M EDTA, pH 8,3 
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2.1.3 Oligonukleotidy 

 Oligonukleotidy boli dodávané firmou Sigma Genosys, USA v lyofilizovanom 

stave. Pred používaním sme ich rozpúšťali v NFW na výslednú koncentráciu 1µg/1µl 

a skladovali pri teplote -20ºC. 

 

2.1.4 Komerčne dostupné enzýmy 

Exonukleáza I Fermentas (EN0581) 

FastAP termosensitívna alkalická fosfatáza Fermentas (EF0651) 

Thermo-Start Taq DNA Pol Thermo Scientific (AB-0908) 

 

2.1.5 Komerčne dostupný materiál a komerčné súpravy 

2.1.5.1 Komerčné súpravy (kity) 

Extrakcia DNA z agaróz. gélu     QIAGEN (28706) 

(QIAquick
®
 Gel Extraction Kit) 

Fluores. značenie fragmentov     Applied Biosystems (4336774) 

(ABI PRISM BD Terminator v1.1 Cycle Sequenc. Kit)  

Izolácia genóm. DNA z tkanív     Qiagene (51306) 

(QIAamp
® 

DNA Mini Kit)  

Purifikácia DNA po fluores. značení    Ecoli (444-250) 

(Ex-Terminator)  

2.1.5.2 Komerčne dostupný materiál 

100 bp DNA Ladder New England BioLabs 

6X DNA Loading Dye Buffer Double Blue Solis BioDyne (07020000S) 

6X Orange Loading Dye Solution Fermentas (R0639) 

Bench Top 100bp DNA Ladder Promega (G829A) 

Bench Top 50bp DNA Ladder Promega (G452A) 
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Exonukleáza I reakčný pufor Thermo Scientific 

FastAP reakčný pufor Thermo Scientific (EF0651) 

Chlorid horečnatý Thermo Scientific (AB-0359) 

O´GeneRuler 100 bp DNA Ladder Fermentas (SM1148)  

PCR Master Mix (2x) Fermentas (K0172) 

Thermo-Start PCR Buffer Thermo Scientific (AB-1217) 

 

2.1.6 Prístroje 

centrifúga a vortex Multi-Spin MSC 6000  Biosan 

centrifúga MiniSpin  Eppendorf 

detekčné zariadenie UV Translluminator  MS major science 

elektroforéza HU10 Mini-plus Horizontal  SCIE-PLAS 

elektroforéza HU6 Mini Horizontal  SCIE-PLAS 

elektroforéza Mini-PROTEAN® Tetra Cell  BIO-RAD 

štvor-kapilárový sekvenátor  Life Technologies 

ABI PRISM
TM

 3130 Genetic Analyzer 

teplotný cyklér TPersonal  Biometra 

teplotný cyklér UNO II  Biometra 

váha KB  Kern 

vodný kúpeľ (Cool-Heating Thermostat) CH-100  Biosan 

vortex mixér PV-1 Grant Bio 
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2.2 Metódy 

2.2.1 Izolácia genómovej DNA z tkaniva 

DNA sme extrahovali zo 17 embryonálnych tkanív. Vzorky tkanív pochádzali 

z potratených preeklamptických embryí (9 vzoriek) a z embryí, kde u matiek nebola 

diagnostikovaná preeklampsia (8 vzoriek). 

Analyzované vzorky DNA sme získavali z tkaniva pomocou extrakčnej komerčnej 

súpravy (QIAamp DNA Micro). Vďaka používanej súprave (kit) je možné izolovať DNA 

z malých objemov tkaniva (menej ako 10 mg). Kit využíva schopnosť silikagélovej 

membrány selektívne zachytávať cez ňu prechádzajúce látky. V samotnom  procese 

extrakcie DNA z tkaniva sme postupovali podľa odporúčaní výrobcu komerčnej súpravy.  

 K vzorke tkaniva v 1,5 ml centrifugačnej mikroskúmavke sme pridali 180 µl pufru 

ATL (indukuje lýzu buniek tkaniva), pri čom roztok mal izbovú teplotu (15-25ºC). Ďalej 

sme pridali 20 µl proteinázy K, skúmavku sme premiešali na vortexe 15 s a potom 

inkubovali pri teplote 56ºC pokiaľ vzorka nebola úplne lyzovaná. Dĺžka inkubácie závisela 

od množstva tkaniva, od 4 hod až po celú noc. K lyzátu sme pridali 200 µl pufru AL a opäť 

vzorku premiešali 15 s. Následne sme pridali 200 µl etanolu (96-100%) a premiešali na 

vortexe 15 s. Vzorku sme inkubovali 5 min pri izbovej teplote a krátko centrifugovali. Celý 

lyzát sme opatrne preniesli do QIAamp MinElute kolónky a scentrifugovali pri 8 000 rpm 

(revolutions per minute) (6000 x g, 8000 rpm, 1 min). Kolónku sme preniesli do čistej 

zbernej skúmavky (2 ml). Do skúmavky bez lyzátu sme pridali 500 µl pufru AW1. Pufor 

AW1 obsahuje guanídium hydrochlorid, ktorý spôsobí denaturáciu proteínov vo vzorke, 

ktoré v denaturovanom stave pretečú cez membránu. Vzorku sme opäť centrifugovali 

(6000 x g, 8000 rpm, 1 min). Kolónu sme preniesli do čistej zbernej skúmavky (2 ml) 

a pridali sme 500 µl pufru AW2. Pufor AW2 obsahuje 70% etanol a slúži na odstránenie 

solí. Vzorku sme centrifugovali (6000 x g, 8000 rpm, 1 min), preniesli do čistej zbernej 

skúmavky (2 ml) a centrifugovali (20 000 x g, 14 000 rpm, 3 min), aby sa membrána 

kompletne usušila. Kolónu sme potom preniesli do čistej 1,5 ml mikroskúmavky 

centrifugačného typu, do ktorej sme pridali 20-100 µl pufru AE, ktorý spôsobí uvoľnenie 

DNA z membrány do roztoku. Vzorku sme inkubovali 5 min pri izbovej teplote a potom 

centrifugovali (20 000 x g, 14 000 rpm, 1 min). V centrifugačnej skúmavke nám zostala 

genómová DNA izolovaná z tkaniva. 
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2.2.2 Návrh primerov a amplifikácia regulačných oblastí génu ERVWE-1  

PCR alebo polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction) je jedna 

z najpoužívanejších techník v genetike. Táto metóda slúži na izoláciu a následnú 

amplifikáciu určitých úsekov DNA. Ako templát slúži určitý genomický úsek alebo aj 

kompletný genóm. Špecificita reakcie sa zabezpečí použitím primerov, ktoré ohraničujú 

cieľovú sekvenciu na jej oboch koncoch, a tak sa pomocou teplotne stabilnej DNA 

polymerázy amplifikuje len úsek ležiaci medzi nimi. Proces PCR prebieha cyklicky, 

za sebou sa opakujú kroky denaturácie, anelácie a polymerizácie. Počet opakovaní cyklov 

a aj použité teploty pri jednotlivých krokoch sa určujú podľa požiadaviek samotnej reakcie 

(Russel, 2009). 

Pomocou PCR sme postupne amplifikovali jednotlivé úseky ERVWE-1 

promótorického regiónu a URE (upstream regulation element), ktorého súčasťou je 

distálny regulačný element, MaLR, TSE. Primery sme navrhli pomocou programu Primer-

BLAST tak, aby vzniknuté amplikóny pokrývali celú regulačnú oblasť, boli veľkostne 

do 500 bp a vzájomne sa čiastočne prekrývali. 

Reakčné podmienky bolo potrebné optimalizovať podľa požiadaviek jednotlivých 

vzoriek a primerových párov s cieľom získať dostatočne čistý špecifický produkt vhodný 

na sekvenačnú analýzu. 

Pre reakcie sme používali PCR reakčnú zmes (tzv. PCR master mix), ktorej 

zloženie a koncentrácie sú popísané v tab. 2.1 

 

Tab. 2.1 Zloženie PCR reakčnej zmesi (zloženie PCR mixu 0,05 U/µl Taq DNA polymerázy, reak. tlmivý 

roztok, 4 mM MgCl2, 0,4 mM z každého nukleotidu, NFW – voda bez nukleáz). 

Zložky PCR zmesi Objem: 

PCR Master Mix (2x)
 

10 µl 

NFW
2 

7,5 µl 

Primer forward (10 µM) 1µl 

Primer reverse (10 µM) 1µl 

DNA 0,5 µl 

celkový objem 20 µl 
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V tab. 2.2 sú popísané sekvencie primerov, ktoré sme navrhli na amplifikáciu 

úsekov ERVWE-1 regulačnej oblasti. PCR programy, ktoré sme navrhli pre jednotlivé 

amplifikované úseky sú zobrazené v tab. 2.3. Dĺžku polymerizácie sme stanovili na 30 

sekúnd pre úseky dlhé približne 450-500 bp, pretože rýchlosť Taq DNA polymerázy 

v PCR Master Mixe je 1kb/min. Dĺžka finálnej polymerizácie 5 min sa ukázala 

postačujúca. 

 

Tab. 2.2 Sekvencie primerov použitých v PCR reakcii pre jednotlivé úseky ERVWE-1 regulačnej 

oblasti  

Názov primeru Sekvencia (5´→ 3´) 

HP1U
1 

GCCCAAGCCATCATATCCCC 

HP1D CCCCTCCCTCTGTGTCTGTA 

HP2U AAAGAAGGAAGAGGCTCCCC 

HP2D ACCCTCACCCATTCCAAACC 

HP3U TTGCTGGCCTGGCTCTTTAA 

HP3D GCCACAAATGACTGCAGTGA 

HP4U ACTGAGTCACATGATCTTCACTG 

HP4D AGAGTGAAATAGCATGAAAACAGCT 

HP5U CCCTTCCCTTTGTATGGGAGC 

HP5D CTCACAGAGCTCCCAAGATG 

HP6U GCAAAACGCCTGGAGATACA 

HP6D ATCCAGAGGGATGGGAGTCAG 

HP7U TGCAACTGCACTCTTCTGGT 

HP7D CCACTTTGGATGTCCGTTCG 

1 
HPXU/D: H - HERV-W, P - promótor, X - konkrétne čislo primer. páru, U/D - upstream/downstream). 
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Tab. 2.3 PCR program pre amplifikáciu regulačných úsekov ERVWE-1. 

Počet cyklov Podmienky Teplota (ºC) Čas 

1 Počiatočná denaturácia 95 ºC 5 min 

30 

Denaturácia 95 ºC 30 sek 

Anelácia primerov 

59,1 ºC (HP1) 

59,7 ºC (HP2) 

59,6 ºC (HP3) 

55 ºC (HP4) 

60 ºC (HP6) 

- ºC (HP7)
1 

30 sek 

Polymerizácia 72 ºC 30 sek 

1 Finálna polymerizácia 72 ºC 5 min 

1 
úsek amplifikovaný touch down PCR 

 

2.2.3 Touch-down polymerázová reťazová reakcia 

Jednou z možností eliminácie nešpecifických produktov vznikajúcich počas 

amplifikácie fragmentov je touch down PCR. Princípom tejto metódy je nastavenie vyššej 

iniciačnej anelačnej teploty, ktorá klesá s každým cyklom o určitý počet stupňov až 

dosiahne tzv. touch down teplotu. Pri touch down teplote prebehne niekoľko cyklov 

amplifikácie už bez teplotných zmien. Výsledkom tejto modifikovanej PCR je prednostná 

amplifikácia produktov vznikajúcich zo špecificky nasadnutých primerov na templát, 

k čomu dochádza už pri vyšších anelačných teplotách. Znižovaním teploty je umožnená 

hybridizácia primerov aj na čiastočne komplementárne miesta templátu (Don a kol., 1991).  

Produkty spĺňajúce najstriktnejšie podmienky komplementarity s primermi sa začnú 

amplifikovať najskôr a podstúpia najviac cyklov, a vďaka tomu je ich výsledná koncentráci 

vyššia v porovnaní s nešpecifickými produktmi, vznikajúcimi aj pri menej stringentnej 

hybridizácii primerov na templát. 
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Túto metódu sme si zvolili pri amplifikácii regulačného úseku pomocou primerov 

HP7U a HP7D. Pri tomto primerovom páre optimalizácia reakčných podmienok 

a amplifikačného programu neviedla k želaným výsledkom. Empirická hodnota anelácie 

primerov HP7 bola stanovená na 58,8º C, a teda iniciálnu anelačnú teplotu sme určili 

na 68,8ºC a touch down teplotu na 54,8ºC, pri čom vrámci 15 cyklov dochádzalo k poklesu 

o 1ºC. Použitý PCR program je zhrnutý v tabuľke 2.4. Zloženie PCR reakčnej zmesi je 

uvedené v tabuľke 2.1. 

 

Tab. 2.4 Touch down PCR program pre amplifikáciu regulačných úsekov pomocou primerov HP7      

(Δ tA = rozdiel v anelačnej teplote medzi dvoma za sebou idúcimi cyklami). 

Počet cyklov Podmienky Teplota (ºC) Čas 

1 Počiatočná denaturácia 95 ºC 5 min 

15 

Denaturácia 95 ºC 30 sek 

Anelácia primerov 

iniciačná teplota: 68,8ºC 

Δ tA = 1ºC 

touch down teplota = 54,8ºC 

30 sek 

Polymerizácia 72 ºC 30 sek 

15 

Denaturácia 95ºC 30 sek 

Anelácia primerov 54,8ºC 30 sek 

Polymerizácia 72ºC 30 sek 

1 Finálna polymerizácia 72 ºC 5 min 

 

2.2.4 Elektroforetická separácia 

 Elektroforéza je laboratórna metóda bežne používaná na separáciu makromolekúl 

v pórovitej (sieťovitej) štruktúre agarózového (polyakrylamidového) gélu. Makromolekuly 
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s nenulovým elektrickým nábojom sa v elektrickom poli rozdeľujú na základe molekulovej 

veľkosti, tvare molekuly a v závislosti od celkového náboja. DNA je kyselina, ktorá vďaka 

fosfátovým skupinám nesie negatívny náboj v zásaditom prostredí, z toho vyplýva, že 

DNA fragmenty sa v elektrickom poli pohybujú od zápornej elektródy (katódy) 

k pozitívnej elektróde (anóde). 

 Na vizualizáciu separovaných DNA fragmentov sa používajú fluorescenčné farby 

(napr. interkalačné činidlo etídium bromid, EtBr) s afinitou k DNA, ktorá sa zobrazí v gély 

ako prúžok (band). 

Pomocou elektroforézy sme zisťovali kvalitu získaných PCR produktov. Používali 

sme 1,6% agarózový gél (1,45 g agarózy, 90 ml 10x zriedeného TBE). Na vizualizáciu 

DNA fragmentov sme používali EtBr (4 µl/gél ). Do gélu sme nanášali 6 µl vzorky a 2 µl 

nanášacieho pufru (loading buffer). Elektroforéza bežala pri napätí 90 V (30 mA).  

Po ukončení elektroforézy sme vzorky detegovali v agarózovovom gély pomocou 

UV transluminátora (UV Translluminator MS major science) a odfotili pomocou 

fotodokumentačného zariadenia. 

V prípade, že sme pomocou elektroforézy detegovali dostatočné množstvo čistého 

produktu, vzorku sme analyzovali metódou priameho sekvenovania. 

 

2.2.5 Izolácia DNA z agarózového gélu 

 Pre každú získanú vzorku DNA sme sa snažili optimalizovať reakčné podmienky 

PCR, aby sa nám podarilo izolovať, čo najväčšie množstvo čistého produktu vhodného 

na sekvenačnú analýzu. V prípade, že pomocou optimalizácie nebolo možné odstrániť 

nešpecifické produkty, vzorky bolo potrebné izolovať priamo z agarózového gélu pomocou 

komerčnej súpravy (QIAquick
®

 Gel Extraction Kit). Princípom extrakcie je zachytenie 

DNA na silikagélovej kolóne, pri čom ostatné prímesi (agarózový gél, zvyšky z PCR 

reakcie) sú zo vzorky odmyté použitím premývacích roztokov. Pri extrakcii sme 

postupovali podľa návodu odporučeného výrobcom. 

 Vzorku vyrezanú z gélu skalpelom sme odvážili a vložili do 1,5 ml centrifugačných 

mikroskúmaviek. K príslušnému množstvu vzorky sme pridali 3 objemy pufru QG (100 

mg gélu ~ 100 µl). Pufor QG obsahuje aj indikátor pH, jeho žlté zafarbenie indikuje pH ≤ 

7,5, ktoré je potrebné na zachytenie DNA na kolóne. Vzorku sme inkubovali pri teplote 50 
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ºC 10 min, alebo do vtedy, kým gél nebol úplne rozpustený. Na urýchlenie rozpúšťania 

sme vzorku premiešali každé 2-3 min. Keď bola vzorka rozpustená, pridali sme do 

skúmavky jeden objem izopropanolu a premiešali na vortexe. 

 Pripravenú vzorku sme prepipetovali do kolóniek QIAquick spin. Vzorky v 

kolónkach sme centrifugovali (13 000 rpm, 17 900 x g, 1 min). Obsah, ktorý sa nezachytil 

na membráne kolóny sme vyliali. V prípade, že vzorka mala objem väčší ako 800 µl, sme 

ju centrifugovali ešte raz pri rovnakých parametroch. Keďže naše vzorky po extrakcii 

z gélu boli analyzované metódou sekvenovania, podľa odporúčaní výrobcu sme do 

kolóniek pridali pufor QG (500 µl) a centrifugovali (13 000 rpm, 17 900 x g, 1 min). 

Vyliali sme obsah na dne skúmavky. Na premytie sme použili 750 µl pufru PE, nechali 

inkubovať 5 min a vzorku centrifugovali (13 000 rpm, 17 900 x g, 1 min). Obsah spodnej 

časti skúmavky sme vyliali a opäť centrifugovali za účelom odstránenia zvyšného tlmivého 

roztoku. Kolónu sme umiestnili do čistých 1,5 ml mikroskúmaviek centrifugačného typu. 

Na uvoľnenie DNA z kolóny sme použili 50 µl pufru EB (10 nM TrisHCl, pH 8,5), nechali 

inkubovať 4 min a potom centrifugovali (13 000 rpm, 17 900 x g, 1 min). Vybrali sme 

kolónu a v 1,5 ml centrifugačnej mikroskúmavke zostal roztok s prečistenou DNA 

extrahovanou z gélu. 

 

2.2.6 Purifikácia PCR amplikónov využitím systému EXO/SAP 

 Krok EXO/SAP je potrebný na prečistenie PCR produktu pred sekvenovaním, 

vďaka ktorému zostane vo vzorke len 2-vláknový produkt, odstránia sa neinkorporované 

primery a nukleotidy. K vzorke sa pridávajú enzýmy exonukleáza I a alkalická fosfatáza 

spolu s  tlmivými roztokmi tvoriacimi optimálne reakčné prostredie pre každý enzým.

 Exonukleáza I (Exo I) degraduje preferenčne ssDNA (jednovláknovú DNA) 

v smere 3´→ 5´, pričom sa uvoľňuje dNMP (deoxyribonukleozid-5´-monofosfát). Enzým 

neštiepi DNA s blokovanými terminálnymi 3´-OH skupinami fosforylovou alebo 

acetylovou skupinou. Exo I slúži na odstránenie primerov z PCR reakčnej zmesi. 

 Alkalická fosfatáza (FAST AP) katalyzuje uvoľnenie 5´- a 3´- fosfátovej skupiny 

z DNA, RNA a nukleotidov. Slúži na degradáciu nukleotidov, ktorá je potrebná 

pred sekvenačným krokom. 

 Zloženie reakčnej zmesi na prečistenie PCR produktu pred sekvenačnou reakciou je 

uvedené v tabuľke 2.5. 
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Tab. 2.5 Zloženie reakčnej zmesi na prečistenie PCR produktu pred sekvenačnou reakciou 

Zložky EXO/SAP reakčnej zmesi (na 18 µl PCR zmesi) Množstvo (µl) 

Exonukleáza I 0,12 

Pufor pre Exo I 2,4 

FAST AP 1,2 

Pufor pre FAST AP  2,4 

PCR produkt 18 

Celkový objem EXO/SAP reakčnej zmesi: 24,12 

 

EXO/SAP reakcia prebiehala v teplotnom cyklovači, pri čom program pozostával 

z troch krokov: 

 inkubácia pri 37°C na 1 hod - pridané enzýmy štiepia DNA, resp. PCR 

produkt 

 inaktivácia enzýmov pri 80°C počas 15 min 

 chladenie pri teplote 4°C  

 

2.2.7 Sekvenačná reakcia 

Automatický analyzátor je schopný detegovať signál z fluorescenčne značenej DNA. 

Prostredníctvom sekvenačnej reakcie použitím fluorescenčne značených nukleotidov, ktoré 

sú súčasťou komerčnej súpravy ABI PRISM Big Dye Terminator v1.1 Cycle Sequencing 

Kit, Applied Biosystems je možné študované regióny DNA označiť. 

Reakčnú zmes sekvenačnej reakcie sme pripravili zmiešaním jednotlivých zložiek 

uvedených v tab. 2.6.  

BigDye (BD) Terninator obsahuje fluorescenčne značené nukleotidy. Templátom pre 

sekvenačnú reakciu je PCR produkt, získaný amplifikáciou sledovanej časti promótora 

génu ERVWE-1, ktorý bol prečistený systémom EXO/SAP. 

 

 



 

53 

 

 

Program sekvenačnej reakcie:   

 cyklácia (25 opakovaní): 

o denaturácia: 96°C/ 10 min 

o anelácia: 50°C/ 5s 

o extenzia: 60°C/ 4 min 

 finálna extenzia: 10°C/ 30 min chladenie: 4°C/ ∞ 

Výsledkom sekvenačnej reakcie sú fluorescenčne značené produkty, ktoré sú 

po prečistení vhodné na analýzu automatickým analyzátorom. 

 

Tab. 2.6 Zloženie sekvenačnej reakčnej zmesi 

Zložky sekvenačnej reakčnej zmesi  Množstvo (µl) 

BD Terminator v1.1
1 

1 

pufor pre BD Terminator (riedený 5x) 1,5 

NFW
2 

6,2 

primer forward/reverse 0,8 

PCR produkt 0,5 

Celkový objem sekvenačnej reakčnej zmesi: 10 

1
 BD Terminator - BigDye Terminator 

2 
NFW – voda bez nukleáz 

 

2.2.8 Prečistenie DNA vzoriek po sekvenačnej reakcii 

 DNA vzorky sme pred sekvenovaním prečistili od voľných dideoxynukleotidov 

(ddNTP) pomocou komerčnej súpravy ExTerminator (A&A Biotechnology). Princíp 

komerčnej súpravy spočíva v precipitácii produktov sekvenačnej reakcie na špeciálne 

navrhnutej membráne. Pridanie Mix Blue činidla k prečisťovanému produktu umožňuje 

ľahkú kontrolu prítomnosti DNA vzoriek v priebehu procesu precipitácie. V ďalšom kroku 

sa pridáva väzobno-premývací roztok (binding-washing solution) a celá zmes sa prenesie 

do Exterminator minikolóny. Počas krátkej centrifugácie sú produkty sekvenovania 

naviazané na membránu minikolóny zatiaľ, čo nadbytočné neinkorporované ddNTP 

a primery sa na membráne nezachytia. Zvyšné soli a nečistoty sú odmyté počas 
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premývacieho kroku. Prečistený produkt je eluovaný pomocou TSR (template suppression 

reagent). 

 K reakčnej zmesi zo sekvenačnej reakcie (10-20 µl, ak bol objem menší ako 10 µl, 

doplnili sme ho sterilnou vodou do požadovaného objemu) sme pridali 5 µl Mix Blue. 

Do skúmavky sme pridali 100 µl bind/wash roztoku a zmes premiešali pipetou. Celý obsah 

skúmavky sme preniesli do minikolóny a centrifugovali pri 3 500 rpm na 30 sek. Modré 

sfarbenie membrány minikolóny indukuje efektívnu precipitáciu sekvenačného produktu. 

Do minikolóny sme pridali ďalších 400 µl bind/wash roztoku a centrifugujeme pri 13 000 

rpm na 2 min. Minikolónku sme preniesli do čistej 1,5 ml skúmavky a pridali sme 25 µl 

formamidu. Vzorku sme inkubovali 2 min pri izbovej teplote a potom centrifugovali 

pri 13 000 rpm na 1 min. Svetlo modrá farba eluovanej vzorky potvrdzuje prítomnosť 

DNA vo vzorke a vzorka je pripravená na teplotnú denaturáciu pri 96°C priamo 

v skúmavke.  

 

2.2.9 Sekvenovanie pomocou Sangerovej metódy a vyhodnotenie 

sekvenogramov 

Enzymatická metóda sekvenovania je založená na syntéze nového reťazca DNA 

pomocou DNA polymerázy a na inkorporácii inhibítora polymerizácie, najčastejšie 2´3´-

dideoxinukleozidtrifosfátu (ddNTP). Takýto modifikovaný nukleotid sa môže zaradiť 

do novovznikajúceho vlákna DNA na základe párovania báz, pretože má funkčný 

5´koniec. Keďže nemajú voľnú –OH skupinu na 3´konci, DNA-polymeráza nie je schopná 

inkorporovať do reťazca nasledujúci nukleotid za už začleneným ddNTP a dochádza 

k terminácii polymerizácie.  

Na separáciu vzniknutých fragmentov sa v automatických analyzátoroch používa 

elektroforéza v tenkých kapilárach s lineárnym polymérom. Na značenie jednotlivých 

ddNTP sa používajú fluorescenčné značky, pre každý nukleotid iná. Farbivá absorbujú 

určitú vlnovú dĺžku svetelného žiarenia, dochádza k ich excitácii (pôsobením laserov) 

a následne emitujú žiarenie v inej špecifickej vlnovej dĺžke. Emisné žiarenie je zachytené 

CCD (charge-coupled device) kamerou a softvérovo spracované do chromatogramu 
 

Sekvenovanie prebiehalo na Oddelení molekulovej a biochemickej genetiky UNB. 

Na sekvenáciu vyizolovaných úsekov sme použili štvor-kapilárový sekvenátor ABI 
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PRISM
TM

 3130 Genetic Analyzer. Sekvenogramy sme vyhodnotili použitím voľne 

dostupných programov Chromas Version 2.33, Technelysium a Vector NTI. 

 

2.2.10  Metóda single-strand conformation polymorphism (SSCP) 

Metóda single-strand conformation polymorphism (SSCP) je jedna z často 

využívaných laboratórnych techník na detekciu mutácií. Výhodou tejto metódy je jej 

jednoduchosť, univerzálnosť a relatívne vysoká detekčná schopnosť. Zo spomenutých 

dôvodov má mnoho výskumných a diagnostických aplikácií (Markoff. A. a kol., 1997). 

Je známe, že pohyblivosť molekúl v elektroforetických géloch nezávisí len od ich 

veľkosti, ale aj od konformácie, na čom sa zakladá aj princíp metódy SSCP. V prípade, že 

jednovláknové molekuly DNA podstupujú separáciu v gély za nedenaturačných 

(natívnych) podmienok, skladajú sa do štruktúr, ktoré sú podmienené intramolekulárnymi 

interakciami vyplývajúcimi zo sekvencie sledovaných fragmentov. Ak na určitom mieste 

v sekvencii dôjde k mutácii, zmena sa prejaví počas elektroforetickej separácie 

v polykrylamidovom gély zmenenou mobilitou fragmentu v dôsledku vytvorenia odlišného 

sekundárneho usporiadania. Vďaka vysokej rozlišovacej schopnosti polyakrylamidového 

gélu, je možné pozorovať zmenu mobility už pri zmene jedného nukleotidu aj v úseku 

dlhom niekoľko stoviek nukleotidov (Hayashi, K., 1991).  

Pôvodný protokol pre metódu SSCP bol navrhnutý v roku 1989 Orita-om (Orita, M. 

a kol., 1989). Od vtedy bol protokol mnohokrát modifikovaný so snahou nájsť optimálny 

spôsob prípravy vzorky, polyakrylamidového gélu (koncentrácia, pomer akrylamidu a 

bisakrylamidu), zloženie vhodného tlmivého roztoku, spôsobu farbenia, pridávanie 

neutrálnych zložiek (glycerol, PEG) a správnej teploty udržiavanej počas elektroforézy 

podľa požiadaviek analyzovaných DNA fragmentov (Orita a kol., 1989, Rodríguez a kol., 

2011). 

Rozhodli sme sa túto metódu optimalizovať pre naše analyzované úseky 

regulačných oblastí génu ERVWE-1 s cieľom zavedenia alternatívnej metódy 

k sekvenovaniu na detekciu mutácií. 

Vzorky, ktoré sme nanášali na polyakrylamidový gél, bolo potrebné najprv 

denaturovať, aby sa oddelili jednotlivé vlákna DNA. Na denaturáciu sa vzorka zmiešava 

s tzv. formamidovou farbičkou (formamide dye), ktorej zloženie a koncentrácie zložiek sa 



 

56 

 

 

môžu mierne líšiť v rôznych protokoloch (Fujita, Silver, 1994, Rodríguez a kol., 2011). My 

sme vyskúšali niekoľko roztokov so zloženiami uvedenými v nasledujúcich tabuľkách. 

 

Tab. 2.7 Zloženie formamidovej farbičky I (FD) 

Zložky FD Množstvo 

formamid (100%) 12 µl 

NaOH (10mM) 4,8 µl 

nanášací pufor (Promega Blue/Orange 6x Loading dye) 4 µl 

PCR produkt 4 µl 

Celkový objem: 24,8 µl 

 

Tab. 2.8 Zloženie formamidovej farbičky II (FD) 

Zložky FD Množstvo 

formamid (100%) 200 ml 

Amberlite 20 g 

xylén cyanol FF 0,1 g 

brómfenolová modrá 0,1 g 

EDTA (0,5 M) 8 ml 

Použitý objem FD II na 4 µl PCR produktu 4 µl 

  

Pripravené vzorky sme denaturovali po dobu 10 minút pri teplote 95ºC a následne 

uložili na ľad minimálne na 10 min.  

 Na separáciu sme používali 12 % polyakrylamidový gél, ktorého presné zloženie sa 

nachádza v tabuľkách 2.9 a 2.10. Do aparatúry sme nanášali zaostrovací a rozdeľovací gél 

(tab. 2.12, 2.13), ktoré sa líšia množstvom pridaných zložiek iniciujúcich polymerizáciu 

(APS, TEMED). Pri polymerizácii bisakrylamid (cross-linker) dokáže prepojiť dve 

molekuly akrylamidu, a tým sa vytvorí gél. Hustota polyakrylamidového gélu závisí 

od pomeru akrylamidu a bisakrylamidu. V zaostrovacom gély dochádza ku skoncetrovaniu 
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vzorky a v samotnom rozdeľovacom gély dochádza k separácii DNA molekúl na základe 

odlišných vlastností, v našom prípade na základe rozdielov v konformácii. 

Tab. 2.9 Zloženie 50% akrylamid-bisakrylamid gélu 

Zloženie 50% akrylamid-bisakrylamid gélu Množstvo 

Akrylamid 

Bisakrylamid 

Destilovaná voda 

12,25 g 

0,25 g 

25 ml 

 

Tab. 2.10 Zloženie polyakrylamidového gélu  

Zloženie 12% polyakrylamidového gélu Množstvo  

50% roztok akrylamid-bisakrylamid 2 ml 

10x koncentrovaný TBE
1 

0,42 ml 

50% glycerol 1,66 ml 

Destilovaná voda 4,22 ml 

Celkový objem 8,3 

1 
TBE – tris báza/kyselina boritá/EDTA 

 

Do aparatúty sme nanášali približne 5 ml rozdeľovacieho gélu, ktorý sme potom 

prevrstvili destilovanou vodou, a tým zabránili prístupu vzduchu, ktorý inhibuje 

polymerizáciu. Gél sme nechali polymerizovať 20-30 minút. Po stuhnutí gélu sme vodu 

vyliali a naniesli zaostrovací gél, približne 1 ml. Založenie hrebeňov do gélu zamedzilo 

prístup vzduchu a umožnilo polymerizáciu a zároveň sa vytvoril priestor na nanášanie 

vzoriek. Gél sme nechali polymerizovať 10-20 min. 

 Pridávanie aditív do gélu slúži na zlepšenie rozlišovacej schopnosti SSCP. Glycerol 

redukuje pH TBE roztoku, pretože reaguje s iónmi bóru, čo vedie k vyššej senzitivite 

SSCP (Kukita a kol., 1997). Ďaľšie aditívum, ktoré sme testovali, bol polyetylénglykol 

(PEG), ktorý by mal zvyšovať separačnú schopnosť polyakrylamidovéhu gélu (Markoff 

a kol., 1997). Zloženie gélu s PEG je uvedené v tabuľke 2.11. 
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 Doba separácie trvala 20-48 hodín. Vizualizácia DNA v gély sa uskutočnila 

pomocou viacerých spôsobov farbenia. Prvý spôsob bol farbením polyakrylamidového 

gélu v roztoku jedenkrát koncentrovaného TBE (70 ml) a etídium bromidu (3,5 µl, 

výsledná koncentrácia v roztoku bola 0,5 µg/ml) po dobu 15 min. Gél sme potom dvakrát 

premývali opäť v TBE po dobu 15 min a napokon dokumentovali pomocou 

fotodokumentačného zariadenia.  

 Polyakrylamidové gély sme sa rozhodli farbiť aj fluorescenčnou farbičkou Sybr 

Gold. Gél sme namáčali do roztoku jedenkrát koncentrovaného TBE (50 ml) a Sybr Gold 

(10 000x koncentrovaný, 5 µl) na dobu 15 min.  

 

Tab. 2.11 Zloženie polyakrylamidového gélu s pridaným PEG-om  

(TBE – tris báza/kyselina boritá/EDTA) 

Zloženie 12% polyakrylamidového gélu Množstvo  

50% roztok akrylamid-bisakrylamid 2 ml 

10x koncentrovaný TBE 0,42 ml 

50% glycerol 1,66 ml 

50% PEG 0,083 ml 

Destilovaná voda 4,22 ml 

Celkový objem 8,383 

 

Tab. 2.12 Zloženie zaostrovacieho PAGE gélu 

Zloženie zaostrovacieho PAGE gélu Množstvo  

12% polyakrylamidový gél 3 ml 

APS 15 µl 

TEMED 6 µl 
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Tab. 2.13 Zloženie rozdeľovacieho PAGE gélu 

Zloženie rozdeľovacieho PAGE gélu Množstvo  

12% polyakrylamidový gél 5 ml 

APS 20 µl 

TEMED 8 µl 
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3 Výsledky 

3.1 Izolácia genómovej DNA z tkaniva 

Genómovú DNA (gDNA) z 9 vzoriek embryonálneho tkaniva, u ktorých bola 

potvrdená preeklampsia a z 8 vzoriek bez tohto ochorenia, sme izolovali podľa postupu 

uvedeného v kapitole 5.2.1. Na obr. 3.1 je fotodokumentácia elektroforetickej separácie 

v agarózovom gély, kde sme do prvej dráhy nanášali DNA marker molekulovej hmotnosti 

(50 bp) a do druhej až desiatej dráhy vzorky DNA izolovanej z tkaniva. Genómová DNA 

vytvorila výrazný band v hornej časti gélu v dôsledku svojej veľkosti a kompaktnosti. 

Vzorka s takouto intaktnou DNA bola vhodná na ďalšie analýzy (PCR, priame 

sekvenovanie). Ak by bola DNA degradovaná a fragmentovaná, zobrazila by sa na gély 

ako tzv. smear a nebola by vhodná na ďalšie analýzy.  

Band v dráhe sedem je výrazne slabší než v ostatných prípadoch. Bolo to spôsobené 

tým, že pri izolácii DNA bolo odobraté menšie množstvo zo vzorky tkaniva, než 

v ostatných prípadoch a samotná koncentrácia DNA je teda nižšia. Následná PCR reakcia 

však potvrdila, že vo vzorke je dostatočné množstvo DNA potrebné na úspešnú 

amplifikáciu. 

 

Obr. 3.1 Agarózový gél (1,6%) po elektroforetickom rozdelení gDNA izolovanej z embryonálneho 

tkaniva (dráha 1 – marker molekulovej hmotnosti 50 bp, dráha 2-10 – gDNA z 9 vzoriek), farbenie EtBr (0,5 

µg/ml). Expozičný čas - 4s. 

 1       2       3       4       5      6       7       8       9     10   



 

61 

 

 

3.2 Návrh primerov pre promótorickú oblasť lokusu ERVWE-1 

Oblasť promótora génu HERV-W lokusu ERVWE-1 je dlhá 1232 bp a v  ľudskom 

BAC klone  (GenBank, AC000064) je lokalizovaná v pozícii od nukleotidu 27 633 

po nukleotid 28 863 (Prudhomme a kol., 2004). Článok z roku 2003 však uvádza, že 

regulačná oblasť je dlhšia o 907 nukleotidov na 5´konci (Cheng a kol., 2003). Z tohto 

dôvodu sme sa rozhodli zahrnúť aj tento úsek do naších analýz, teda regulačný región 

celkovo dlhý 2 139 nukleotidov. Celú oblasť sme amplifikovali pomocou PCR, pričom 

uvedený región sme rozdelili na 7 približne rovnakých úsekov, a to tak, aby z každej 

oblasti vznikol amplikón nepresahujúci 500 bp. Zároveň sme primery navrhli tak, aby sa 

jednotlivé amplikóny čiastočne prekrývali (obr. 3.1). Primery sme navrhli pomocou voľne 

dostupného programu Primer-BLAST. Parametre navrhnutých primerov sú zhrnuté 

v tab. 3.1. Primery sme sa snažili navrhúť, aby čo najlepšie vyhovovali optimálnym 

charakteristikám (vhodný obsah GC párov, Tm (teplota topenia), dĺžka, tvorba dimérov 

a sekundárnych štruktúr), ale zároveň vyhovovali naším požiadavkám na amplikóny. 

 

 

Obr. 3.2 Schéma lokalizácie navrhnutých primerov na regulačnú oblasť génu ERVWE-1 (DRE - 

distálny regulačný element, LTR -  long terminal repeat, T -  enhancer špecifický pre trofoblast, M - 

mammalian apparent LTR retrotransposon, HPčíslo - označenie primerov)



 

 

 

Tab. 3.1 Parametre primerových párov pre regulačnú oblasť lokusu ERVWE-1 (HPXU/D: H - HERV-W, P - promótor, X - konkrétne čislo primer. páru, U/D - 

upstream/downstream, pozícia v BAC klone A000064 ) 

 

Primer. 

pár 
Sekvencia (5→3) 

Pozícia na BAC 

klone 

Tm 

(°C) 
% GC 

Tvorba 

dimérov 

Tvorba 

sekund. 

štruktúr 

Dĺžka 

produktu 

(bp) 

HP1U
 GCCCAAGCCATCATATCCCC 26 687 – 26 706 69,5 60 nie žiadna 

477 
HP1D CCCCTCCCTCTGTGTCTGTA 27 163 – 27 144 64,1 60 nie žiadna 

HP2U AAAGAAGGAAGAGGCTCCCC 27 122 – 27 141 64,7 55 nie slabá 
438 

HP2D ACCCTCACCCATTCCAAACC 27 559 – 27 540 67 55 nie žiadna 

HP3U TTGCTGGCCTGGCTCTTTAA 27 494 – 27 513 66,8 50 áno žiadna 
468 

HP3D GCCACAAATGACTGCAGTGA 27 961 – 27 942 65,1 50 nie slabá 

HP4U ACTGAGTCACATGATCTTCACTG 27 925 – 27 947 60,8 43,48 nie veľmi slabá 
450 

HP4D AGAGTGAAATAGCATGAAAACAGCT 28 374 – 28 350 63,1 36 áno slabá 

HP5U CCCTTCCCTTTGTATGGGAGC 28 332 – 28 352 67,6 57,14 nie silná 
497 

HP5D CTCACAGAGCTCCCAAGATG 28 828 – 28 809 62,7 55 nie slabá 

HP6U GCAAAACGCCTGGAGATACA 28 032 - 28 051 65 50 nie žiadna 
469 

HP6D ATCCAGAGGGATGGGAGTCAG 28 480 – 28 500 66,6 57,14 áno slabá 

HP7U TGCAACTGCACTCTTCTGGT 28 384 – 28 403 63,8 50 áno slabá 
496 

HP7D CCACTTTGGATGTCCGTTCG 28 860 – 28 879 67,6 55 áno slabá 

6
2
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3.3 Izolácia a amplifikácia sledovaných génových úsekov  

Využitím navrhnutých špecifických primerov sme izolovali a následne amplifikovali 

celý úsek regulačného regiónu ERVWE-1. Kvalitu a množstvo PCR produktu sme 

analyzovali pomocou elektroforézy v agarózovom gély. Pre požiadavky priameho 

sekvenovania bolo potrebné optimalizovať podmienky PCR reakcie tak, aby vznikalo, čo 

najmenšie množstvo nešpecifických produktov. Použité PCR reakčné zmesi a PCR 

programy sú uvedené v tabuľke 2.1 a 2.3. Vzniknuté produkty príslušných dĺžok možno 

vidieť na obr. 3.3 a)-f). 

 

 

 1       2       3       4       5       6        1      2       3       4       5       6 

 1         2        3       4        5         6        7         8        9       10      11 

438 bp 
477 bp 

468 bp 

a) HP1 b) HP2 

c) HP3 
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Obr. 3.3 Fotodokumentácia agarózových gélov (1,6%) jednotlivých PCR produktov (A – produkt HP1, 

B – produkt HP2, C – produkt HP3, D – produkt HP4, E – produkt HP6, F – produkt HP7), farbenie EtBr 

(0,5 µg/ml), expozičný čas - 4s. 

   1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11      12     13     14      

  1        2       3       4       5       6       7       8 

  1        2        3       4        5        6       7       8 

450 bp 

469  

bp 

497 bp 

d) HP4 

e) HP6 

f) HP7 
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 Pomocou primerov HP4 sme pri anelačnej teplote 55ºC amplifikovali úsek 

o veľkosti 450 bp. Na obr. 3.3 d) je možné vidieť slabé nešpecifické produkty, ktoré 

predstavujú pravdepodobne primerové diméry alebo nadbytočné nukleotidy. Tieto 

nečistoty by bolo možné odstrániť napr. upravením koncentrácii zložiek reakčnej zmesi. 

Takáto miera znečistenie nám však neprekážala pri sekvenačnej analýze. 

Pre posledný úsek regulačnej oblasti sme mali navrhnutý primerový pár HP5, ktorý 

bol lokalizovaný do 5´LTR oblasti ERVWE-1. Táto oblasť však patrí medzi repetitívne. 

Nachádza sa aj v oblasti 3´LTR nášho analyzovaného génu a zároveň sa vyskytuje v LTR 

oblastiach ostatných elementov patriacich do HERV. Z tohto dôvodu sa nám nepodarilo 

optimalizovať podmienky PCR tak, aby sme získali len želaný produkt, a preto sme sa 

rozhodli pristúpiť k nadizajnovaniu ďalších dvoch primerových párov – HP6, HP7. 

Forward primer HP6 začína ešte pred 5´LTR repetitívnou oblasťou. Jeho reverse sa 

nachádza v 5´LTR. Pri primerovom páre HP7 sa forward nachádza v 5´LTR a reverse až 

za touto oblasťou, teda už v časti kódujúcej produkt. 

 Optimalizácia reakčných podmienok PCR pri amplifikácii posledného úseku 

regulačných oblastí primerovým párom HP7 neposkytla dostatočnú špecificitu 

vznikajúceho produktu. Z tohto dôvodu sme tento úsek amplifikovali prostredníctvom 

touch-down PCR. Amplifikačný program je uvedený v tabuľke 2.4. Získali sme želaný 

produkt o veľkosti 497 bp (3.3 f).  

 

3.4 Vyhodnotenie sekvenogramov jednotlivých analyzovaných úsekov 

Po amplifikovaní jednotlivých úsekov regulačných oblastí ERVWE-1 a ich príprave 

na sekvenovanie, sme vzorky sekvenovali v prístroji ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer. 

Získané sekvenogramy sme upravili vo voľne dostupnom programe Chromas a jednotlivé 

sekvenogramy sme porovnali voči referenčnej sekvencii v programe Vector NTI. 

Analyzovali sme 17 embryonálnych vzoriek, z nich 9 vzoriek s diagnostikovanou 

preeklampsiou (PE) a 8 vzoriek nepreeklamptických (NPE). V úseku dlhom 2293 

nukleotidov sme detegovali 4 divergujúce nukletidy v pozíciách -1340, -1046, -246, -30, 

pričom prvý nukleotid 5´LTR je označeny ako +1. V ostatných nukleotidoch boli všetky 

vzorky homogénne a homozygotné. Podrobnosti o identifikovaných mutáciách sú zhrnuté 

v tabuľke 3.2, 3.3. Všetky mutácie sa vyskytovali v heterozygotnom stave. Významnosť 

rozdielnych frekvencií výskytu mutácií v PE a NPE vzorkách sme overovali pomocou 
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Fisherovho exaktného testu, ktorého výsledky sú uvedené v tabuľke 3.3. V prípade, že 

P hodnota je menšia ako 0,05, rozdiel medzi kategóriami sa považuje za štatisticky 

významný. Žiadna z nami detegovaných mutácií nespĺňala toto kritérium, teda nebola 

pozorovaná ich asociácia s PE alebo NPE vzorkami. 

 

Tab. 3.2 Výsledky sekvenačnej analýzy regulačných oblastí génu ERVWE-1   

 Poradové číslo vzorky embryonálneho tkaniva 

Preeklamptické vzorky Nepreeklamptické vzorky 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

g.
1
 -1340 C → A - + - - - - - - - + - + - - + - - 

g. –1046 C → T - - - - - - - - + - - - - - - + - 

g. –246 G → C - + - - + + + - - - - - - - - - + 

g. –30 C → T - - - - - - - - - - - - + - - - - 

1 
g. – genómová DNA 

 

Tab. 3.3 Frekvencia výskytu jednotlivých mutácií vo vzorkách 

1 
g. - genómová DNA 

2 
PE – preeklamptická vzorka 

3 
NPE – nepreeklamptická vzorka 

 Frekvencia výskytu mutácie 

 Typ 

mutácie 

Vzorky 

P hodnota 

PE
2 

   NPE
3 

      spolu 

g.
1
 -1340 C → A transverzia 5,6% 18,75 11,8% 0,294 

g. –1046 C → T tranzícia 5,6% 6,25% 5,9% 1 

g. –246 G → C transverzia 22,2% 6,25% 14,7% 0,294 

g. –30 C → T tranzícia 0% 6,25% 2,9% 0,471 
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V nukleotidovej pozícii -1340 sme identifikovali substitúciu nukleotidu C na A u 1 

PE vzorky a 3 NPE vzoriek (obr. 3.4). 

 

Obr. 3.4 Sekvenogram obsahujúci mutáciu v pozícii - 1340 (M - v mieste sa nachádza nukl. C a A). 

 

Jedna PE vzorka a jedna NPE vzorka bola heterozygotná v pozícii –1046 (obr. 3.5) 

 

Obr. 3.5 Sekvenogram zobrazujúci homozygotné a heterozygotné vzorky v pozícii -1046 v porovnaní s 

referenčnou sekvenciu (Y - v mieste sa nachádza nukl. C a T). 
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Štyry z deviatich analyzovaných PE vzoriek niesli v pozícii –246 mutáciu, konkrétne 

na jednej z aliel niesli v tejto pozícii nukleotid C, oproti referenčnej sekvencii 

s G nukleotidom. Tento nukleotid je lokalizovaný v oblasti distálneho regulačného regiónu 

(-431 - -129 nukleotid), ktorý pôsobí v placentárnom tkanive ako pozitívny regulátor 

expresie. Doposiaľ nie je popísaný dopad substitúcie nukleotidu v tejto konkrétnej polohe 

(g.-246G→C) a jej možný vplyv na expresiu génu ERVWE-1. Na obr. 3.6 je vzorový 

príklad sekvenogramu pre jedinca homozygotného a jedinca heterozygotného v pozícii        

-246.  

 

 

Obr. 3.6 Sekvenogram vzorky heterozygotnej a homozygotnej v pozícii -246 v porovnaní s referenčnou 

sekvenciu (S - v mieste sa nachádza nukl. G a C). 

 

 V prípade jednej NPE vzorky sme detegovali mutáciu v pozícii -30, konkrétne 

niesla na jednej alele substitúciu C za T (obr. 3.7). 
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Obr. 3.7 Sekvenogram vzorky homozygotnej a heterozygotnej v pozícii -30 v porovnaní s referenčnou 

sekvenciu (Y - v mieste sa nachádza nukl. C a T). 

 

 Polymorfizmus DNA je charakterizovaný frekvenciou výskytu vyššou ako 1 % 

(Snustad, Simmons, 2009). V našom štatistickom súbore sa identifikované mutácie 

vyskytovali vo frekvenciách uvedenených v tabuľke 3.2 a všetky presahovali 1% hranicu 

a vrámci našeho súboru by sme ich mohli považovať za polymorfizmy. 

 

3.5 Detekcia mutácií v regulačných oblastiach ERVWE-1 pomocou 

SSCP metódy 

Metóda SSCP je pomerne ťažká na optimalizáciu, pri ktorej treba dbať na viacero 

faktorov odvíjajúcich sa aj od vlastností analyzovaného úseku. My sme sa rozhodli túto 

metódu optimalizovať na úsekoch, v ktorých sme sekvenovaním detegovali mutáciu, teda 

sme SSCP testovali na PCR produktoch získaných amplifikáciou primerovým párom HP3. 

Zvolili sme 12% koncentráciu polyakrylamidového gélu, čo by malo podľa dostupných 

publikácií a protokolov vyhovovať požiadávkam naších analyzovaných fragmentov. 

Spôsob prípravy vzorky je opísaný v  kapitole 2.2.10. Testovali sme metódu pri rôzne 

dlhých dobách separácie, od 12 po 45 hodín pri napätí 70 V, vyskúšali sme viacero 
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spôsobov denaturácie a zloženia formamidovej farbičky (FD - formamide dye). Zároveň 

sme polyakrylamidové gély farbili dvoma spôsobmi – etídium bromidom (obr. 3.8) 

a SybrGold-om (obr. 3.9, 3.10, 3.11), pri čom sa ukázalo, že SybrGold je efektívnejšia 

farbička a poskytuje vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Ako však ukazujú nasledujúce fotky 

polyakrylamidových gélov, podmienky SSCP metódy sa nám v uplyulom období 

nepodarilo dostatočne optimalizovať. Rozmazané nejasné bandy môžu byť spôsobené 

napríklad nedostatočnou denaturáciou vzoriek alebo použitím nesprávnej formamidovej 

farbičky. Na základe našich výsledkov SSCP nevieme zatiaľ rozlíšiť či analyzovaná vzorka 

pochádza od heterozygota alebo homozygota. V budúcnosti máme v pláne otestovať ďalšie 

formamidové farbičky, aditíva do polyakrylamidového gélu, spôsoby denaturácie, 

poprípade vyskúšať rôzne hustoty gélu a nájsť presný čas potrebný na dostatočnú separáciu 

jednotlivých DNA fragmentov. Na obr. 3.8, 3.9 sú výsledky elektroforetickej separácie 

vzoriek, v ktorých bola mutácia detegovaná v pozícii -246. Na obr. 3.10 je výsledok 

separácie vzoriek s mutáciou v pozícii -1046 (dráha 1-4) a s mutáciou v pozícii -1340 

(dráha 5-8), obr. 3.11 sú rovnaké vzorky, pričom do polyakrylamidového gélu bol pridaný 

PEG. Pri pridaní PEG-u do gélu sme pozorovali lepšie rozlíšenie jednotlivých bandov.  

 

 

Obr. 3.8 Polyakrylamidový gél po 23 hodinovej elektroforetickej separácii, vzorky farbené EtBr 

(0,5µg/ml), použitá formamidová farbička I (podľa výsledkov sekvenovania dráha 1, 3, 4, 7, 8 obsahuje 

homozygotické vzorky, dráha 2, 5, 6 obsahuje heterozygotické vzorky), expozičný čas - 8 s. 

1         2           3          4          5           6         7       8 
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Obr. 3.9 Polyakrylamidový gél po 24 hodinovej elektroforetickej separácii, vzorky farbené SybrGold 

(1x koncentrovaný), použitá formamidová farbička I (podľa výsledkov sekvenovania dráha 1, 3, 4, 8, 9 

obsahuje homozygotické vzorky, dráha 2, 5, 6, 7 obsahuje heterozygotické vzorky), expozičný čas - 8 s. 

 

Obr. 3.11 Polyakrylamidový gél po 24 hodinovej elektroforetickej separácii, vzorky farbené SybrGold 

(1x koncentrovaný), dráhy 1, 2, 5, 6 použitá formamidová farbička I, dráhy 3, 4, 7, 8 použitá 

formamidová farbička II, (podľa výsledkov sekvenovania dráha 1, 3 – heterozygot v pozícii -1046; dráha 2, 

4 – homozygot v pozícii -1046; dráha 5, 7 – heterozygot v pozícii -1340; 6, 8 – homozygot v pozícii -1340), 

expozičný čas – 8s. 

   1        2        3       4        5        6       7       8        9 

   1        2         3         4         5         6         7         8         
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Obr. 3.12 Polyakrylamidový gél s PEG-om po 22 hodinovej elektroforetickej separácii, vzorky farbené 

SybrGold (1x koncentrovaný), použitá formamidová farbička I (podľa výsledkov sekvenovania dráha 1, 3 

– heterozygot v pozícii -1046; dráha 2, 4 – homozygot v pozícii -1046; dráha 5, 7 – heterozygot v pozícii -

1340; 6, 8 – homozygot v pozícii -1340), expozičný čas – 8 s. 

  

  1          2        3         4        5         6        7         8         
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4 Diskusia 

Etiológia preeklampsie nie je doteraz úplne objasnená aj napriek tomu, že toto 

ochorenie je známe a popísané najmenej 100 rokov. Existuje niekoľko hypotéz 

navrhujúcich rôzne príčiny vzniku PE, ale väčšina sa zhoduje v tom, že primárny dôvod 

ochorenia sa nachádza v placente.  

Pri rozvinutí ochorenia jednoznačne zohráva úlohu aj genetické pozadie, čo 

potvrdzujú mnohé štúdie. Riziko PE sa rapídne zvyšuje, ak žena bola v predchádzajúcich 

tehotenstvách diagnostikovaná alebo má v rodine výskyt tohto ochorenia. Riziko 

opakovaného výskytu PE sa zvyšuje s jej závažnoťou (Boyd a kol., 2013). 

Pri PE treba mať na zreteli, že je to multifaktoriálne ochorenie s heterogénnou 

škálou symptómov, ktoré nemá len jednu príčinu vzniku. Závažné prípady PE sa vyznačujú 

komplexnejšími patologickými prejavmi, najmä výraznejším dopadom na funkčnosť 

placenty. V takýchto prípadoch dochádza k abnormálnej placentácii, ktorej prejavom je 

narušená remodelácia maternálnych špirálovitých artérií v dôsledku zlyhania invázie artérií 

fetálnymi trofoblastovými bunkami (Knerr a kol., 2002, Uzan a kol., 2011). 

V našom výskume predpokladáme, že abnormality placenty sú dôsledok slabej 

diferenciácie trofoblastu, pri ktorej zohráva úlohu proteín syncytín 1. Syncytín 1 je produkt 

endogénneho retrovirálneho elementu ERVWE-1 a sprostredkováva bunkovú fúziu buniek 

placentárneho cytotrofoblastu, čo vedie k vytvoreniu funkčné esenciálneho 

mnohojadrového syncytiotrofoblastu. Expresia ERVWE-1 je regulovaná na viacerých 

navzájom prepojených úrovniach (na transkripčnej, post-transkripčnej, translačnej a 

epigenetickej úrovni). Štúdie preukázali, že pri PE sa hladina expresie ERVWE-1 

pozorovateľne znižuje, a to už na úrovni tranksripcie (Frendo a kol., 2003, Knerr a kol., 

2002, Lee a kol., 2001). Z tohto dôvodu cieľom našej diplomovej práce bola analýza 

regulačných oblastí génu ERVWE-1, zložených z URE a 5´LTR, a identifikácia DNA 

polymorfizmov, ktoré by boli asociované s preeklamptickými tkanivami. URE a 5´LTR sú 

nevyhnutné na zabezpečenie placentárne špecifickej expresie ERVWE-1. Do týchto oblastí 

sú lokalizované väzobné miesta pre transkripčné faktory, ktorých interakcie sú potrebné 

pre optimálnu expresiu génu. Predpokladali sme, že mutácie práve v týchto oblastiach by 

mohli spôsobovať zmenenú úroveň transkripcie génu, čo je sprievodným znakom 

preeklampsie.  
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Podarilo sa nám izolovať a amplifikovať celú oblasť zodpovednú za reguláciu 

expresie lokalizovanú upstream od úseku génu kódujúceho produkt. Sekvenovaním sme 

analyzovali DNA z 9 dostupných preeklamptických a 8 nepreeklamptických embryí 

zo spontánnych potratov. Identifikovali sme 4 divergujúce miesta v úseku dlhom 2 193 

nukloetidov, čo potvrdzuje známu vysokú homogénnosť tejto oblasti a jej dôležitosť 

v regulácii expresie, z ktorej selekčný tlak eliminuje hromadenie mutácií. 5´LTR oblasť 

bola najvýraznejšie konzervovaná, z 34 analyzovaných chromozómov (17 embryonálnych 

vzoriek), ani jedna alela neniesla mutácie, čo sa zhoduje aj z existujúcimi štúdiami, ktoré 

popisovali rovnaký trend, dokonca aj výskyt nízkeho množstva sekvenčných rozdielov 

v porovnaní s inými hominidoidmi (Mallet a kol., 2003). Všetky nami pozorované mutácie 

sa vyskytovali v heterozygotnom stave. 

Najzaujímavejšou mutáciou odhalenou pomocou sekvenačnej analýzy bola 

substitúcia G nukleotidu za C v pozícii -246 (+1 - prvý nukleotid 5´LTR). Nukleotid sa 

nachádza v oblasti distálneho regulačného elementu (DRE) v URE. DRE pôsobí ako 

špecifický pozitívny regulátor transkripcie pre placentárne tkanivo, avšak akým 

mechamizmom nie je známe a bolo by potrebné experimentálne dokázať, či takáto bodová 

mutácia môže ovplyvniť funkciu elementu. Túto substitúciu sme identifikovali u 44,4% 

preeklamptických vzoriek. Substitúcia sa však vyskytla aj u jednej nepreeklamptickej 

vzorky a overenie Fisherovým exaktným testom neukázalo štatisticky výzmanmnú 

asociáciu mutácie s preeklamptickými vzorkami v našom štatistickom súbore. Bolo by 

zaujímave pozorovať výskyt substitúcie g. - 246 G → C vo väčšom súbore vzoriek.  

Zvyšné identifikované mutácie sa nevyskytovali v zatiaľ popísaných regulačných 

elementoch a nevieme určiť bez dodatočných experimentov či by mohli mať dopad na 

expresiu ERVWE-1. 

Celková frekvencia identifikovaných mutácií v naších vzorkách prekročila 1 % 

percento, takže vrámci nášho súboru ich môžeme považovať za polymorfizmy (Snustad, 

Simmons, 2009). Keďže tieto polymorfizmy neboli popísané v SNP databáze (dbSNP), 

mohli by predstavovať polymorfizmy typické a charakteristické pre slovenskú populáciu. 

Súčasne so sekvenačnou analýzou sme sa snažili zaviesť metódu SSCP, ktorou by 

sme mohli vo vzorkách detegovať mutácie bez potreby sekvenovania. Optimalizácia tejto 

metódy sa nám však zatiaľ úspešne nepodarila a sú potrebné modifikácie postupu, ktoré by 

viedli k relevantým výsledkom. Na jej základe sme neboli schopní od seba navzájom 
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jednoznačne odlíšiť heterozygotickú a homozygotickú vzorku, a to ani v jednom type 

mutácie. Problémom môže byť dĺžka fragmentov blížiaca sa k 500 bp, ktorá nie je úplne 

optimálna pre SSCP. Musíme brať do úvahy možnosť, že samotné sekvenčne identické 

fragmenty môžu nadobúdať alternatívne konformácie v dôsledku nedostatočne 

optimalizovanej metodiky.  Plánujeme pokračovať v optimalizácii testovaním rôznych 

zložení  formamidových farbičiek, spôsobov denaturácie, aditív do polyakrylamidového 

gélu alebo štiepením analyzovaných fragmentov na menšie úseky reštrikčnými 

endonukleázami. 

  V poslednej dobe sa vynárajú teórie, že rôzne subtypy PE by mohli mať iné 

genetické pozadie. Pravdepodobnosť opakovaného výskytu PE u žien sa zvyšuje 

so závažnosťou ochorenia. Predpokladá sa, že genetická zložka sa na vzniku závažnej 

formy PE so skorým nástupom podieľa v najväčšej miere a má vyššiu heritabilitu než 

lahšie formy preeklampsie. Zároveň štúdie dokázali, že znižovanie expresie na úrovni 

transkripcie syncytínu 1 koreluje so závažnosťou PE (Vargas a kol., 2011), čo potvrdzuje 

jeho významnú úlohu v etiológii ochorenia a možnosť jeho využitia ako prediktívneho 

markera PE v prípade odhalenia príčiny narušenia jeho expresie. 

Zníženie expresie ERVWE-1 počas PE pravdepodobne nemá len jednu príčinu, ale je 

to kombinácia viacerých faktorov na rôznych úrovniach kontroly expresie. Existujú štúdie 

poukazujúce na to, že miera expresie syncytínu závisí od závažnosti PE (Vargas a kol., 

2011) a možno práve narušenie regulačnej oblasti génu, a extrémne zníženie expresie 

syncytínu by mohlo byť tým medzníkom medzi závažnými a ľahšími formami PE. V 

prípade ak príčina nie je priamo v regulačnej oblasti génu, zaujímavé by bolo výskum 

rozšíriť na gény, napr. pre transkripčné faktory, ktorých expresia sa počas PE mení a je 

dokázaná interakcia s génom ERVWE-1. 

Zo spomenutých dôvodov, ako je výskyt subtypov PE, plánujeme v budúcich 

experimentoch zatrieďovanie analyzovaných placentárnych vzoriek do viacerých kategórií 

na základe anamnézy pacientok a expresného profilu syncytínového génu. Jednotlivé 

kategórie by sme chceli navzájom porovnávať na úrovni DNA, so zameraním na regulačné 

regióny spomenuté v práci, poprípade analýzu rozšíriť na 3´LTR. Pre vznik funkčného 

syncytínu 1 je potrebný správny zostrih transkriptu v konkrétnych miestach. Mutácia 

v týchto oblastiach by tiež mohli viesť k tvorbe abnormálnych transkriptov, ktoré by boli 

v bunke rýchlo degradované, a týmto spôsobom by bolo znižované množstvo produktu.  
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Najnovši sa objavili výskumy (Holder a kol., 2012), ktoré v experimentoch pozorovali 

v preeklamptických tkanivách naopak zvýšené množstvo syncytínu 1. Tento poznatok 

úplne odporuje doterajším faktom o expresii syncytínu 1 počas preeklampsie a poukazuje 

na to, že etiológia tohto ochorenia nie je ani zďaleka objasnená. Ďalším spôsobom 

regulácie asociovanej so zmenou expresie počas PE je metylácia promótoru ERVWE-1 

(Ruebner a kol., 2013). Momentálne si nie sme vedomí štúdie, ktorá by komplexne 

charakterizovala syncytínový gén súčasne na viacerých úrovniach (DNA, transkripcia, 

translácia, epigenetika), a stanovila hierarchiu medzi jednotlivými úrovňami regulácie 

expresie, čo by bolo možným cieľom nášho budúceho výskumu.  
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Záver 

1. Patológia preeklampsie je veľmi komplexná tématika, pretože 

ochorenie s veľkou pravdepodobnosťou nemá len jednu príčinu. Mnohé štúdie naznačujú, 

že element ERVWE-1 spolu so svojím produktom syncytínom 1, ktorý zohráva významnú 

úlohu v placentácii, sú vhodnými kandidátmi na štúdium v súvislosti s preeklampsiou 

a poskytujú možnosť na objasnenie určitých patologických procesov počas ochorenia. 

Produkt génu syncytín 1 sa podieľa na správnej diferenciácii syncytiotrofoblastu a práve 

abnormality pri jeho formovaní sú sprievodným znakom preeklampsie. Predpokladali sme, 

že zmeny v expresii ERVWE-1, ktoré vedú k narušeniu formovania syncytiotrofoblastovej 

vrstvy vedú k abnormálnej placentácii, ktorá sa často pozoruje pri PE. Zmena expresie 

ERVWE-1 nastáva už na úrovni transkripcie, čo sa prejavuje zníženým množstvom mRNA 

pre syncytín 1. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v prvom rade analyzovať promótor lokusu 

ERVWE-1, ktorý má bipartitný charakter (5´LTR a URE). 

2. Primery potrebné pre izoláciu a amplifikáciu promótorického úseku ERVWE-1 

sme navrhli tak, aby sa úseky dlhé približne 500 bp vzájomne prekrývali a pokryli celý 

analyzovaný úsek dlhý 2 293 nukleotidov.   

3. Vykonali sme sekvenačnú analýzu celého promótorického úseku ERVWE-1 

genómovej DNA izolovanej z archívnych vzoriek deviatich preeklamptických a ôsmich 

nepreeklamptických embryí pochádzajúcich zo spontánnych potratov. 

4. Identifikovali sme 4 divergujúce nukleotidové miesta. Ani jedno divergujúce 

miesto sa nenachádzalo v 5´LTR oblasti, čo potvrdzuje jej vysokú konzervovanosť známu 

z iných štúdií. Všetky identifikované mutácie boli v heterozygotnom stave. Transverzia G 

nukleotidu na C nukleotid v pozícii -246 bola lokalizovaná do distálneho regulačného 

elementu (pozitívny regulátor expresie v placentárnom tkanive), ale asociáciu 

s preeklamptickými tkanivami sa nepodarilo preukázať. Zvýšné identifikované mutácie 

neboli lokalizované do známych regulačných elemntov a ich dopad na expresiu nie je 

známy na základe prevedených experimentov. 

Frekvencia mutácií pozorovaných v naších vzorkách prevyšovala 1% a môžeme ich 

považovať za polymorfizmy v našom štatistickom súbore. Nakoľko sme tieto 

polymorfizmy nenašli zahrnuté v žiadnej nám známej databáze, domnievame sa, že 

predstavujú polymorfizmy typické pre slovenskú populáciu. 
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5. Z dôvodu metodického zjednodušenia, finančnej a časovej optimalizácie 

identifikácie konkrétnych polymorfizmov sme sa snažili zaviesť metódu SSCP. 

Po viacerých modifikáciách dostupných protokolov k SSCP sa nám však metódu pre naše 

vzorky nepodarilo optimalizovať. 

6. Narušenie regulácie expresie génu ERVWE-1 počas preeklampsie je dokázané 

viacerými štúdiami. Otázne však zostáva, na akej úrovni kontroly expresie k tomu 

dochádza. Naším cieľom v plánovaných experimentoch je komplexná štúdia 

preeklamptických tkanív na úrovni DNA, transkripcie aj translácie, ako aj štúdium génov, 

ktorých produkty vplývajú na expresiu ERVWE-1 a následná identifikácia polymorfizmov 

v nich. 
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