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ABSTRAKT 

Svoboda, Michal: Úloha ERVW-1 a syncytínu-1 pri rozvoji gestačných hypertenzných 

ochorení 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky  

Diplomová práca, 72 strán, Bratislava 2020 

Preeklampsia (PE) je závažné multifaktoriálne ochorenie objavujúce sa počas tehotenstva. 

Medzi jeho hlavné symptómy patrí zvýšený krvný tlak a proteinúria. Vznik PE je spojený 

s nesprávnym formovaním trofoblastu a placenty počas tehotenstva a je druhou najčastejšou 

príčinou úmrtia gravidných žien. Aj napriek vysokej incidencii (5 – 8 % tehotenstiev), nemá 

ani v dnešnej dobe efektívnu liečbu, či markery pre včasnú diagnostiku. Jedným z faktorov 

zodpovedných za správny priebeh placentácie je proteín syncytín-1 kódovaný génom 

ERVW-1. Hlavným cieľom tejto práce bolo porovnanie expresie génu ERVW-1 medzi 

zdravými a PE placentami pomocou metódy qPCR a analýza regulačnej oblasti génu ERVW-

1, identifikácia prítomných variantov a ich potenciálneho vplyvu na expresiu syncytínu-1. 

Optrimalizovali smeviacero metód používaných pri analýze expresie génu ERVW-1, ktoré 

budú viesť k presnejším a spolahlivejším výsledkom. Optimalizovali sme protokol ošetrenia 

vzoriek RNA pomocou DNázy, metódu reverznej transkripcie a predstavili sme nový 

protokol odberu vzoriek z tkaniva placenty, ktorého úlohou je zaručiť, čo najspolahlivejšie 

výsledky. Výsledky sekvenačnej analýzy odhalili v našich vzorkách tri prítomné varianty, 

z ktorých sa najčastejší (rs4727276) nachádzal v regulačnej oblasti– URE, a tak mohol mať 

vplyv na reguláciu expresie ERVW-1. Dáta z našej kvantitatívnej PCR, pomocou ktorej sme 

analyzovali deväť PE a sedem fyziologických vzoriek, oponujú predchádzajúcim 

publikáciám, ktoré v prípade preeklampsie identifikovali zníženú expresiu génu ERVW-1. 

Avšak tieto dáta neboli vyhodnotené ako štatisticky významné. Meranie génovej expresie 

použitím kvantitatívnej PCR je široko používaná a spoľahlivá metóda. V prípade 

heterogénneho tkaniva akým je placenta sa však stretáva s viacerými problémami ktoré je 

potreba pre efektívnu analýzu vhodne optimalizovať.  

Kľučové slová: preeklampsia, ERVW-1, syncytín-1, expresia 

  



 

 

ABSTRACT 

Svoboda, Michal: Role of ERVW-1 and syncytin-1 in development of gestational 

hypertensive diseases 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Genetics 

Diploma thesis, 72 pages, Bratislava 2020 

 

Preeclampsia (PE) is a serious multifactorial disease with onset during pregnancy. Main 

symptoms of PE are elevated blood pressure and proteinuria. Development of the PE is 

associated with defective formation of trophoblast and placenta during pregnancy and is the 

second most common cause of mortality in pregnant women. Despite its high incidence (5 – 

8 % of all pregnancies), there is no effective treatment or markers for early diagnosis. One 

of the factors accountable for healthy placentation is protein called syncytin-1, product of 

the gene ERVW-1. Main purpose of this work was to compare gene expression of the ERVW-

1 between healthy and PE placentas using qPCR and secondly analysis of regulatory region 

of this gene, identification of any variants and their potential effect on syncytin-1 expression. 

We successfully managed to optimalize methods used in ERVW-1 gene expression analysis, 

which will lead to more accurate and reliable results. We also achieved to optimize multiple 

steps leading to quantitative PCR, that include treating of RNA samples with DNase, reverse 

transcription and we also introduced a new biopsy protocol to ensure the most reliable 

results. We were able to identify three variants in our samples using sequence analysis, from 

which the most common (rs4727276) was found in the regulatory region – URE, what 

suggest a potential effect on ERVW-1 regulation. Results of our quantitative PCR, where 

whe analysed nine PE and seven control samples, were against the findings of previous 

publications that identified reduced gene expression of ERVW-1 in preeclampsia, although 

the data were not evaluated as statistically significant. Quantitative PCR is widely used and 

reliable method for measuring of gene expression. However, it meets with multiple 

challenges in the case of heterogennous tissue like a placenta that are needed to address 

accordingly. 

Key words: preeclampsia, ERVW-1, syncytin-1, expression 
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Úvod 

 

Preeklampsia (PE) je závažné multifaktoriálne ochorenie objavujúce sa počas tehotenstva. 

Medzi jeho hlavné symptómy patrí novonadobudnuté zvýšenie krvného tlaku a proteinúria. 

Napriek vysokej incidencii (5 – 8 % tehotenstiev), nemá ani v dnešnej dobe efektívnu liečbu, 

či markery pre včasnú diagnostiku. Vznik PE je spojený s nesprávnym formovaním 

trofoblastu a placenty počas tehotenstva a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia gravidných 

žien. 

Jedným z faktorov zodpovedných za správny priebeh placentácie je proteín syncytín-1 

kódovaný génom ERVW-1. Gén ERVW-1 patrí do skupiny endogénnych retrovirálnych 

elementov (ERV), ktoré v súčasnosti tvoria až 8 % našej DNA a zohrávajú dôležitú úlohu 

pri formovaní placenty. Medzi úlohy syncytínu-1 patria pre placentu esenciálne procesy, 

akými sú tvorba mnohojadrového syncýtia, regulácia bunkového cyklu alebo supresia 

imunitnej odpovede. Zvýšená expresia génu ERVW-1 je exkluzívna pre tkanivo placenty 

a jej narušenie môže vyústiť až k patofyziologickým prejavom PE.  

Viaceré publikácie, ktoré sa tejto problematike venovali, spájali zníženú expresiu génu 

ERVW-1 s rozvojom PE (Lee a kol., 2001; Reubner a kol., 2013). Táto hypotéza avšak 

nemusí byť konečná. V tejto práci poukazujeme na viaceré nejednodnosti v metodike, ktoré 

by pri analýze heterogénneho tkaniva akým je placenta mohli byť kľúčové. V spomínaných 

publikáciách boli vykonané jednorázové biopsie v blízkosti pupočníka a tie následne 

analyzované. Je možné že v rámci placenty sa expresia syncytínu-1 v určitých miestach 

zvyšuje a v iných znižuje a tento trend by biopsiou na jednom mieste nebolo možné zachytiť. 

V našom prístupe sme sa tento problém rozhodli vyriešiť vykonaním 10 rôznych biopsíi 

od stredu až po okraj, čím by mala byť zaručená presná relatívna expresia celej placenty. 

V našom projekte sme sa taktiež zamerali na regulačnú oblasť génu ERVW-1 so snahou 

o identifikáciu prítomných variantov, ktoré by mohli mať vplyv na jeho expresiu. Ak by sa 

nám podarilo identifikovať variant, ktorý by súvisel so znížením expresie génu ERVW-1, ten 

by následne mohol byť použitý ako diagnostický marker pre včasné zachytenie PE, a tak 

lepší manažment jej príznakov.
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1 Literárny prehľad 
 

1.1 Preeklampsia a eklampsia  
 

Gestačné hypertenzné ochorenia (GHO) predstavujú jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich 

komplikácií gravidity a tvoria podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity 

a mortality. GHO sú prítomné pri 1 z 10 gravidít a zahŕňajú široké spektrum rôznej etiológie 

a priebehu (Beňová a Novotný, 2011). GHO sa na základe vyskytujúcich sa príznakov 

klasifikujú do štyroch skupín: 

• preexistujúca hypertenzia – hypertenzia sa vyskytovala pred graviditou alebo 

pred 20. týždňom gravidity, 

• gestačná hypertenzia – gestačná hypertenzia vzniknutá de novo po 20. týždni 

gravidity 

• preeklampsia–eklampsia – gestačná hypertenzia nadobudnutá po 20. týždni gravidity 

a proteinúria 

• preexistujúca hypertenzia plus superponovaná gestačná hypertenzia s proteinúriou – 

ďalšie zvýšenie tlaku po 20. týždni gravidity oproti hodnotám pred graviditou 

a proteinúria. 

Hypertenzia počas gravidity môže mať negatívny dopad na vývoj placenty, a tak aj 

na transport živín a kyslíku medzi matkou a plodom. Jednou z najvážnejších foriem GHO je 

preeklampsia, ktorá je podrobnejšie rozobratá v nasledujúcich kapitolách (Braunthal 

a Brateanu, 2019). 

Preeklampsia (PE) je závažné multifaktoriálne ochorenie objavujúce sa počas 

tehotenstva a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia gravidných žien. PE je zodpovedná až 

za 20 %  úmrtí matiek počas tehotenstva, pričom celosvetovo postihuje 5 – 8 % všetkých 

tehotenstiev (Carty a kol., 2010). Za hlavné diagnostické kritétiá PE sa považujú 

novonadobudnuté zvýšenie krvného tlaku (systolický > 140 mmHg; diastolický > 90 mmHg) 

a proteinúria (> 0,3 g za 24h) po 20. gestačnom týždni. Bolo zaznamenaných viacero 

rizikových faktorov zvyšujúcich pravdepodobnosť vzniku PE. Medzi tieto faktory patria 

obezita, fajčenie, prvé tehotenstvo, predchádzajúci výskyt preeklampsie v rodine, inzulínová 

rezistencia, problémy s obličkami alebo diabetes mellitus (Haram a kol., 2014). Zmena 

krvného tlaku je zapríčinená zúžením krvných ciev a zníženou pružnosťou artérií. 
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Proteinúria vzniká z dôvodu poškodenia obličiek, a renálnymi léziami známymi ako 

glomerulárna endotelióza, v prípade ktorej bunky glomerulu výrazne napuchnú. Značne 

poškodenou býva v prípade PE aj pečeň, pričom dochádza k patologickému ukladaniu 

fibrínu a v pokročilých štádiách hemorágii až nekróze (Powe a kol., 2011). 

Dôsledkom PE je často aj predčasný pôrod a z toho vyplývajúce obmedzenie vývinu 

plodu, čo má za následok zvýšenú predispozíciu pre mozgovú obrnu a bronchopulmonálnu 

dyspláziu (Hansen a kol., 2010). 

U žien s PE sa môže prejaviť aj HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low 

platelets) syndróm. HELLP sa vyskytuje u 0,5 – 0,9 % všetkých tehotenstiev a práve 

pri tehotenstvách sprevádzaných PE je jeho incidencia zvýšená až na 20 %. Nástup HELLP 

je spôsobený dysfunkciou a poškodením maternálneho endotelu. HELLP, podobne ako 

preeklampsia, je spájaný s placentou a spôsobuje problémy so zrážanlivosťou krvi. 

Následkom HELLP syndrómu je obmedzenie rastu a vývinu plodu (Haram a kol., 2014). 

V prípade nevhodného managementu príznakovalebo pri vážnych prípadoch môže 

PE prejsť do eklampsie. Eklampsia sa okrem poškodenia viacerých orgánových sústav, ako 

sú obličky a pečeň, vyznačuje aj poškodením mozgu a záchvatmi. Eklamptické poškodenie 

mozgu sa prejavuje charakteristickými zmenami bielej hmoty a opuchom mozgovej masy. 

Cerebrovaskulárne komplikácie, ako mŕtvica alebo mozgové krvácanie, sú zodpovedné za 

väčšinu úmrtí spojených s eklampsiou (Powe a kol., 2011). 

1.2 Placenta a placentácia 
 

Presná patofyziológia vzniku PE ešte nebola opísaná, ale jedna z hlavných  hypotéz navrhuje 

za hlavný dôvod nesprávnu placentáciu a inváziu trofoblastu smerom k  špirálovitým 

artériám matky (obr. 1) 

Placenta je nevyhnutný orgán pre správny rast a vývin plodu. Zabezpečuje výmenu 

živín, metabolitov a kyslíka medzi matkou a dieťaťom prepojením fetálneho a maternálneho 

krvného obehu. Napriek nesmiernej dôležitosti placenty pri vzniku ľudského života, ide 

o jeden z najmenej preskúmaných orgánov v ľudskom tele (Guttmacher a kol., 2014). 

Zaujímavé je, že PE nespôsobuje plod, ale práve placenta. Toto tvrdenie potvrdzujú 

prípady, kedy aj molárne tehotenstvá (v tele matky nachádza iba placenta a nie plod) 
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vykazovali príznaky PE (Soto-Wright a kol., 1995). Túto hypotézu podporuje aj fakt, že po 

pôrode placenty príznaky PE vymiznú. 

 

Placenta vzniká sledom na seba nadväzujúcich javov nazývaných placentácia. 

Po oplodnení vajíčka spermiou a viacerých bunkových deleniach vzniká blastocysta, 

pozostávajúca z dvoch hlavných bunkových štruktúr: 

• embryoblast, ktorý bude neskôr predstavovať základ plodu, 

• trofoblast, vonkajšia vrstva blastocysty. 

Obrázok 1 Vaskulárna remodelácia špirálovitých artérií. Počas zdravého tehotenstva je plod vyživovaný 

špirálovitými artériami matky, čo je zabezpečené len po správne prebehnutej invázii trofoblastu. Pri tomto 

procese je dôležitá vaskulárna remodelácia artérií, ktorá ich pripraví na zvýšené nároky transportu kyslíka 

a živín. V prípade PE je tento proces obmedzený (upravené podľa Bell, 2004). 
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Trofoblast tvorí vonkajšiu vrstvu blastocysty a je základom budúcej placenty 

a fetálneho choriónu. Trofoblast sa skladá z troch rôznych bunkových typov – 

cytotrofoblast, syncýtiotrofoblast a intermediárny trofoblast, pričom tieto sa líšia 

lokalizáciou a morfologickými vlastnosťami.  

Cytotrofoblast (CTB) sa skladá z malých uniformných buniek, ktoré sú prevažne 

jednojadrové a je zdrojom trofoblastových kmeňových buniek. V CTB neprebieha 

produkcia hormónov, a tak je imunohistochemicky negatívny pre placentárne hormóny, 

avšak pozitívny je pre cytokeratíny, ktorých vizualizácia môže slúžiť ako imunohistologický 

marker. CTB je schopný diferenciácie na syncýtiotrofoblast a intermediárny trofoblast (Shih 

a Kurman, 2001). Diferenciácia na syncýtiotrofoblast sa odohráva na povrchu vilárnych 

klkov, na rozdiel od diferenciácie na intermediárny trofoblast, ktorá prebieha 

v extravilárnom priestore a je sprevádzaná znížením alebo stratou proliferačnej aktivity 

(Shih a Kurman, 1998; Cierna a kol., 2016). 

Syncýtiotrofoblast (STB) sa skladá z mnohojadrových, diferencovaných, nedeliacich 

sa buniek tvoriacich syncýtium. STB vzniká priamou fúziou jednojadrových buniek CTB 

na povrchu placentárnych klkov a je miestom produkcie väčšiny hormónov potrebných 

pre fyziologický priebeh tehotenstva (Wang a Zhao, 2010). Medzi tieto hormóny patria 

napríklad ľudský placentárny laktogén, choriogonadotropin, placentárna alkalická fosfatáza, 

estradiol alebo progesteron. STB je v priamom kontakte s krvou matky, a tak je zodpovedný 

za regulácia difúzie O2, CO2, živín, odpadových látok a čiastočne aj reguláciu imunitných 

reakcií medzi matkou a plodom (Cierna a kol., 2016). 
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Bunky intermediárneho trofoblastu (ITB) majú určité podobnosti s oboma vyššie 

spomenutými typmi buniek trofoblastu. Intermediárny trofoblast reprezentuje heterogénnu 

populáciu buniek s rôznymi vlastnosťami. Vilárny intermediárny trofoblast sa skladá 

z buniek, ktoré sú väčšie ako bunky CTB. Bunky vilárneho intermediárneho trofoblastu sú 

zdrojom extravilárneho intermediárneho trofoblastu miesta implantácie (ITBa) 

a extravilárneho intermediárneho trofoblastu choriónového typu (ITBb) (Shih a kol., 2011). 

Hlavnou úlohou ITBb je modifikácia špirálovitých artérií matky a prepojenie cirkulácie 

matka – plod (Kim a kol., 2004). ITBb bunky sú schopné invadovať deciduum 

a myometrium podobne ako malígne bunky, avšak bez narušenia tkaniva. Zlyhanie tohto 

invazívne mechanizmu ITBb je spájaný s preeklampsiou (Pijnenborg a kol., 2011). Jednou 

z hlavných funkcií ITBa je produkcia extracelulárnej matrix, ktorá podporuje silu a elasticitu 

fetálnych membrán (Cierna a kol., 2016). 

Úspešnej placentácii predchádza dej nazývaný implantácia. Implantácia je proces, 

pri ktorom blastocysta prichádza do kontaktu so sliznicou maternice a zachytí sa. 

Implantácia sa delí na tri časti. Ide o fázu usadenia, kedy blastocysta prichádza do kontaktu 

so sliznicou maternice. Nasleduje fáza adhézie, kedy sa tento kontakt spevňuje a nakoniec 

fáza invázie, kedy trofoblast postupne prerastá do sliznice maternice. Pri zdravom 

tehotenstve sú jednobunkové bunky cytotrofoblastu na vrcholoch placentárnych 

chorionových klkov depolarizované a opúšťajú bazálnu membránu. Migrujúce bunky 

adherujú voči sebe navzájom a formujú agregáty, ktoré sú jedným koncom pripojené 

k placente a druhým k maternici. Tieto bunky, nazývané aj cytotrofoblastové stĺpiky, musia 

Obrázok 2 Štruktúrne zložky blastocysty počas placentácie (upravené podľa [i1]) 
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mať dostatočnú štrukturálnu integritu, aby vyplnili medzeru medzi maternicou a placentou. 

Toto prepojenie umožňuje invazívnym bunkám prekonať stenu maternice a dosiahnuť až 

vnútornú tretinu myometria (obr. 2). Tento proces, kedy sa bunky cytotrofoblastu oddelia 

a vytvoria cytotrofoblastové stĺpiky sa definuje, aj ako začiatok diferenciácie placenty 

(Fisher, 2015).  

Zaujímavé je, že vo viacerých placentách z predčasných tehotenstiev boli objavené 

veľké množstvá cytotrofoblastových agregátov, čiže vznikajúcich stĺpcov, ktoré nedočiahli 

až k maternici. Predpokladá sa, že tieto útvary sú kompenzačný mechanizmus k oxidačnému 

stresu, keďže boli tieto nálezy často asociované s fajčením matky (obr. 3) (Zdravkovic a kol., 

2006). Zvýšený výskyt týchto ,,bunkových ostrovčekov" bol takisto zaznamenaný aj 

v prípade PE (Redline a Peterson, 1995).  

 

Keď sa bunky cytotrofoblastu dostanú k stene maternice, radikálne začínajú meniť 

jej štruktúru. V mnohých oblastiach je maternicový luminálny epitel zničený, ako dôsledok 

pohybu cytotrofoblastu po jeho povrchu. Cytotrofoblast preniká do bazálnej membrány 

epitelu pomocou mechanizmu podobnému rakovinovým bunkám, a to využitím 

matrixových metaloproteináz (Librach a kol., 1991; Fisher, 2015). Následne podporné 

bunky interstícia decidualizujú, pričom v tomto prípade ide o diferenciačný proces poháňaný 

progesteronom a cAMP (Gellersen a Brosens, 2003). 

Obrázok 3 Negatívny efekt fajčenia na tvorbu cytotrofoblastových stĺpikov. V prípade kontrolnej vzorky 

(A) sa vytvorili cytotrofoblastové stĺpiky, z ktorých sa po 44 hodinách odpájali bunky, ktoré invadovali 

matrigel (substrát extracelulárnej matrix). Vzorka B bola ošetrená 4,6 µM nikotínu čo spôsobilo zníženú 

migráciu buniek z cytotrofoblastových stĺpikov (upravené podľa Zdravkovic a kol., 2006). 
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Počas zdravého tehotenstva je plod vyživovaný špirálovitými artériami matky, čo je 

zabezpečené len po správne prebehnutej invázii trofoblastu. Pri tomto procese je dôležitá 

vaskulárna remodelácia artérií, ktorá ich pripraví na zvýšené nároky transportu kyslíka 

a živín. Výsledkom tohto deju je prestavba vysokorezistentných a nízkokapacitných ciev 

na nízkorezistentné a vysokokapacitné (Striešková, 2017). Zaujímavým procesom je aj dej 

nazývaný ,,vaskulárne mimikry", kedy cytotrofoblastové stĺpce znížia produkciu molekúl 

typických pre epitel, ktoré by naznačovali ektodermálny pôvod a zvýšia produkciu viacerých 

receptorov a ligandov, ktoré sú typické pre endotel alebo bunky hladkej cievnej svaloviny 

(Zhou a kol., 2003). Výsledkom tejto drastickej zmeny je placentárna bunka s molekulárnym 

kódom cievneho endotelu, a práve tento proces sa spája s ich schopnosťou silnej interakcie 

práve so špirálovitými artériami. Bunky cytotrofoblastu migrujú týmito cievami 

a nahrádzajú maternálne bunky. Taktiež sa inkorporujú medzi bunky hladkej svaloviny, 

ktoré tvoria tunica media (Fisher, 2015). 

V prípade PE je invázia trofoblastu nedostatočná, prietok krvi obmedzený 

a prekrvenie placenty výrazne znížené. Jedným z  faktorov odlišujúcich preeklamptické 

a zdravé placenty je miera expresie génu pre proteín syncytín-1 v tkanive placenty (Huang 

a kol., 2013). 
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1.3 Vírusové gény a ERVW-1 
 

Gén ERVW-1 patrí do skupiny endogénnych retrovirálnych elementov (ERV), a konkrétne 

do ľudských endogénnych retrovírusov (HERV), ktoré v súčasnosti tvoria až 8 % našej 

DNA. Prítomnosť ERV v genóme je charakteristická pre všetky placentárne cicavce a je 

známych viac ako 31 HERV rodín. Ide o sekvencie pochádzajúce z retrovírusov, ktoré 

začlenili svoju genetickú informáciu do genómu hostiteľskej bunky pomocou reverznej 

transkripcie, a takto boli prenášané do ďalších generácií (Lokossou a kol., 2014). 

Vo veľkej väčšine týchto retrovirálnych elementov sa časom naakumulovalo viacero 

rôznych delécií a mutácií, ktoré tieto úseky znefunkčnili. Aby si element pod selekčným 

tlakom zachoval funkčný čítací rámec, musí mať pre organizmus určitú benefičnú funkciu 

(Blaise a kol., 2003).   

Gén ERVW-1 sa nachádza na dlhom ramene siedmeho chromozómu (7q21.2) a je 

zložený z mutovaných pseudogénov pol, gag a nemutovaného env, kódujúceho obalový 

glykoproteín syncytín-1. ERVW-1 má veľkosť 10,2 kb a je zložený z dvoch dlhých 

terminálnych opakovaní (LTR) obklopujúcich už spomínané pol, gag a env gény (Obr. 4). 

Každá z týchto LTR obsahuje 3 oblasti: od 5’ k 3’ U3, R a U5. Tak ako aj u iných 

provírusov, U3 oblasť 5’ LTR slúži ako promótorová oblasť, pričom R oblasť pri 3’ LTR 

funguje ako polyadenylačný signál (Lokossou a kol., 2014) 

Obrázok 4 Všeobecná štruktúra génu skupiny HERV a proteínu syncytín-1. Gény zo skupiny HERV majú 

charakteristickú štruktúru. Obsahujú dve dlhé terminálne opakovania 3' a 5' LTR, ktoré ohraničujú mutované 

pseudogény gag a pol a nemutovaný env (upravené podľa Wang a kol., 2018). 
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Funkcia gag a pol, ktoré za normálnych okolností kódujú matrix, kapsidové 

proteíny, nukleokapsidové proteíny a vírusové enzýmy, je narušená stop kodónmi. 

Zaujímavosťou štruktúry génu ERVW-1 je taktiež 2 kb dlhý intrón medzi 5’ LTR a gag, 

ktorý nemá žiadnu známu homológiu alebo funkciu (i2). 

Obalové proteíny majú dôležitú úlohu pri vstupe virálnych častíc do bunky počas 

infekcie. Povrchová podjednotka (PP) sa počas infekčného cyklu nachádza na vonkajšej 

strane viriónu a viaže sa na špecifický bunkový receptor na povrchu cieľovej bunky. 

Transmembránová podjednotka (TP) následne sprostredkuje fúziu virálnej membrány 

s plazmatickou membránou a virálny nukleokapsid je uvoľnený do cytoplazmy. Obalové 

proteíny nachádzajúce sa na bunkovom povrchu môžu v prítomnosti vhodného receptora 

sprostredkovať fúziu susedných buniek, a tak indukovať tvorbu viacjadrových buniek 

nazývaných syncýtium (Obr. 5). Gény kódujúce takéto fúzogénne obalové proteíny boli 

v ľudskom genóme prvý krát opísané práve pri HERV rodine (Dupressoir a kol., 2012). 

Skúmaním ľudského genómu bolo nájdených 18 génov s dlhým čítacím rámcom 

pre obalové proteíny (de Parseval, N. a kol., 2003). Z týchto 18 génov bol ako prvý opísaný 

gén ERV3, ktorý je exprimovaný hlavne v placente a v minimálnej miere aj v testis. Jeho 

expresia je najvyššia  v bunkách cytotrofoblastu počas fúzie do syncytiotrofoblastu (Boyd 

a kol., 1993), ale ERV3 neobsahuje špecifickú hydrofóbnu transmembránovú doménu, a tak 

nie je schopný plniť funkciu fúzogénneho proteínu. Predpokladá sa jeho funkcia 

v proliferácii trofoblastu alebo pri diferenciačných procesoch.  

 

 

Obrázok 5 Priebeh interakcie medzi retrovirálnym obalovým proteínom a receptorom (upravené podľa 

Dupressoir a kol., 2012). 
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Aj napriek vysokej konzervovanosti tohto génu, viaceré dôkazy naznačujú, že nie je 

esenciálny pre prežitie alebo reprodukciu (predčasný stop kodón v homozygotnom stave 

(1 % ľudí), absencia napr. v genóme gorily) (Herve a kol., 2004; Dupressoir a kol., 2012). 

Predpokladá sa, že gén ERV3 podlieha u ľudí postupnej strate funkcie v prospech iným 

génom, a to konkrétne z rodiny HERV-W (syncytín-1) a HERV-FRD (syncytín-2) (Blond 

a kol., 2000; Blaise a kol., 2003).  

1.3.1 Syncytín-1 a jeho biogenéza 

 

Dôležitosť génu ERVW-1 v procese správnej placentácie spočíva v jeho produkte, ktorým je 

proteín syncytín–1. Medzi funkcie syncytínu–1 patria esenciálne procesy akými sú tvorba 

mnohojadrového syncýtia, regulácia bunkového cyklu a apoptózy, a taktiež aj supresia 

imunitnej odpovede. Názov syncytín bol zavedený po experimentoch od Mi a kol., ktorý 

objavil, že expresiou génu z rodiny HERV-W vzniká proteín prítomný v syncýtiotrofoblaste. 

Keď Mi a kol. použili plazmidový konštrukt schopný expresie syncytínu, a transfekovali 

ním  COS bunky (fibroblastom podobné bunky), podarilo sa im indukovať tvorbu 

mnohojadrového syncýtia. Tento objav naznačil že syncytín je kľúčovým faktorom 

pri regulácii fúzie trofoblastu (Mi a kol., 2000; Pötgens a kol., 2004). V rovnakom roku 

Blond a kol., toto tvrdenie potvrdili a dodali, že identifikovali aj potrebný receptor – 

RD114/cicavčí retrovírusový receptor typu D (známy aj ako RDR/ASCT2/ATB0/SLC1A5), 

ktorý sa nachádza aj v placente (Blond a kol., 2000; Esnault a kol., 2008). 

Syncytín-1 je obalový proteín zložený z 538 aminokyselín o celkovej veľkosti 73 kDa 

po glykozylácii (53 kDA neglykozylovaný). Skladá sa z 20 aminokyselín dlhého vedúceho 

peptidu na amino konci, povrchovej podjednotky (PP 21. aa až 317. aa) a transmembránovej 

podjednotky (TP 318. aa až 538 aa). PP má dôležitú úlohu pri naviazaní a rozpoznaní 

receptoru, funkcie TP zahŕňajú ukotvenie proteínu, a taktiež obsahuje viacero peptidov 

potrebných na fúziu buniek. Zaujímavou je aj  doména s potenciálne imunosupresívnou 

funkciou (377. aa až 396. aa) (Li a Karlsson, 2016). 

Proteín syncytín-1 je syntetizovaný ako inaktívny prekurzor, ktorý je následne N-

glykozylovaný v ER. Ďalej je špecificky štiepený na furínovom štiepnom mieste (poradie 

aminokyselín-RNKR) za vzniku dvoch podjednotiek – PP gp50 a TP gp24. Tento prekurzor 

je schopný v cytoplazme vytvorť homotrimér (fúzogénna schopnosť). Spomínaný trimér 

vzniká interakciou špecifických motívov na PP a TP a je stabilizovaný kovalentnými 
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väzbami. Pri PP ide o disulfid-izomerázový motív CϕϕC (C – cysteín; ϕ – hydrofóbna 

aminokyselina) a TP obsahuje motív CX6CC (X – akákoľvek aminokyselina). Ďalším 

motívom zohrávajúcim úlohu pri skladaní syncytínu-1 je motív podobný leucínovému zipsu 

LX6LX6NX6LX6L (L – leucín). Následne sú triméry transportované do GA kde prebehne 

posledný proces maturácie a sú rozštiepené furínu podobnou endoproteázou. Toto štiepenie 

nastane downstream od posledného arginínového zvyšku vysoko konzervovanej štiepnej 

sekvencie (K/R-X-K/R-R), ktorý práve táto endoproteáza rozpoznáva. Týmto procesom 

vznikne povrchová a transmembránová podjednotka, ktoré sú disulfidovou väzbou spojené 

do maturovaného PP-TP komplexu a následne translokované do bunkovej membrány (Obr. 

6) (Cheynet a kol., 2005). 

  

Obrázok 6 Prekurzor syncytínu-1 a jeho funkčné domény. Číslami sú znázornené poradia aminokyselín. 

PP – povrchová podjednotka; TP – transmembránová podjednotka; C - cysteín; ϕ – hydrofóbna aminokyselina; 

X – akákoľvek aminokyselina (upravené podľa Cheynet a kol., 2005) 
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1.4 Regulačné oblasti ERVW-1 
 

Gén ERVW-1 sa nachádza na siedmom chromozóme v tesnej blízkosti génov PEX1 

(upstream) a GATA1 (downstream). Podobne, ako aj iné retrovirálne gény, obsahuje dve 

dlhé terminálne opakovania (5′ a 3′ LTR). LTR všeobecne obsahujú viacero regulačných 

sekvencií, akými sú napríklad promótor, enhancer alebo miesta pre naviazanie 

transkripčných faktorov. LTR sa delí na U3, R a U5 regióny (Obr. 7). U3 región 

nachádzajúci sa na 5′ LTR funguje ako provirálny promótor obsahujúci CAAT a TATA 

boxy, a taktiež množstvo CpG ostrovčekov. U5 región, nachádzajúci sa na 3′ LTR obsahuje 

polyadenylačný signál (Huang a kol., 2014). 

 

 

 

 

Obrázok 7 Štruktúra génu ERVW-1 a jeho regulačné elementy. ERVW-1 (kóduje proteín syncytín-1) sa 

nachádza medzi génmi PEX1 a GATAD1. Súčasťou 5´ je región U3 (unikátna sekvencia; promótor, regulujúci 

expresiu syncytínu-1), obsahujúca päť CpG miest, ktoré podliehajú metylácii. 5´LTR navyše obsahuje TSE – 

miesto, kde sa viaže trofoblast-špecifický enhancer a miesto väzby transkripčného faktora GCMa. Syncytín-1 

mRNA začína od 5´R regiónu (šípka) a končí v 3´LTR (Upr. podľa Huang a spol., 2014). 
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Ďalším dôležitým regiónom zodpovedným za reguláciu expresie ERVW-1 je 

upstream regulačný element pozostávajúci z distálneho regulačného regiónu, skráteného 

MaLR (neautonómny Mammalian apparent LTR retrotransposon) a TSE (element 

špecifický pre trofoblast). TSE obsahuje potencionálne väzbové miesta pre transkripčné 

faktory AP-2, Sp-1 a GCMa (Huang a kol., 2014; Prudhomme a kol., 2004). 

 

1.4.1 Epigenetická regulácia expresie ERVW-1 

 

Epigenetická regulácia expresie génu ERVW-1 bola už viackrát charakterizovaná 

(Matouskova a kol., 2006; Gimenez a kol., 2009). Vo väčšine tkanív sú cytosíny CpG 

ostrovčekov, vyskytujúce sa v promótore génu ERVW-1, metylované. Výnimkou je tkanivo 

placentárneho trofoblastu, kde sú tieto cytosíny demetylované, čo má za následok rozdielnu 

expresiu ERVW-1 naprieč tkanivami. Zaujímavé je, že na rozdiel od 5′ LTR, 3′ LTR zostáva 

v trofoblaste metylovaný. Tento jav môže byť vysvetlený ako prevencia kompetície medzi 

oboma LTR o transkripčné faktory (Gimenez a kol., 2009, Huang a kol., 2014). Demetylácia 

oboch LTR bola pozorovaná pri rakovinových bunkách endometria, vykazujúcich expresiu 

syncytínu-1 (Strissel a kol., 2012).  

Okrem metylácie DNA majú v regulácii génovej expresie dôležitú úlohu aj 

posttranslačné modifikácie histónov. Tieto dva mechanizmy nie sú kompletne nezávislými 

dráhami a často sa prekrývajú. Trejbalová a kol. použili na svoje experimenty bunkové línie 

BeWo a HeLa. BeWo (bunky choriokarcinómu) sú najčastejší in vitro model trofoblastu, 

ktorý si napriek malignite zachováva štruktúrne a funkčné vlastnosti trofoblastovej línie – 

nízku hladinu hCG (ľudský chorionový gonadotropín), hCS (ľudský chorionový 

somatotropín), estrogénového receptora, progesterónového receptora, placentárneho 

proteínu 13 a GCMa. BeWo bunky navyše vykazujú relatívne nízku hladinu syncytínu-1 

a ASCT2, a okolo 5% buniek podlieha fúzii. Trejbalová a kol. objavila že acetylácia histónu 

H3K9 (histón 3 lyzín 9) je častejšia v prípade BeWo buniek oproti Hela bunkám. Na druhej 

strane, H3K9 bol častejšie trimetylovaný v prípade HeLa buniek oproti Bewo bunkám  
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(Obr. 8). Oba tieto fenomény indikujú možnú funkciu týchto modifikácii počas génovej 

expresie ERVW-1 (Huang a kol., 2014; Trejbalová a kol., 2011). 

 

1.4.2 Regulácia expresie pomocou alternatívneho splicingu 

 

Expresiou génu ERVW-1 vznikajú v prípade ľudskej placenty tri rôzne veľké mRNA (8 kb, 

3,1 kb, 1,3 kb). Pričom iba 3,1 kb transkript je úspešne prekladaný do proteínovej formy. 

BeWo bunky vykazujú vyššie množstvo 3,1 kb mRNA ako 8 kb mRNA v pomere až 6:1. 

U HeLa buniek sú hodnoty oboch transkriptov znížené a v prípade testis 3,1 kb izoforma nie 

je prítomná. Trejbalová a kol. objavila, že vyšší stupeň metylácie H3 K36 (histónová 

modifikácia) na hranici medzi prvým exónom a intrónom je spojená s produkciou 3,1 kb 

izoformy. Prítomnosť demetylovaného H3 na intróne bola asociovaná so znížením 

a neefektívnosťou produkcie tejto izoformy. Na základe týchto dát Huang a kol. 

predpokladajú, že alternatívny splicing môže regulovať tkanivovo špecifickú expresiu 

ERVW-1 avšak mechanizmus tejto regulácie stále nie je známy (Trejbalová a kol., 2011; 

Huang a kol., 2014). 

 

 

 

Obrázok 8 Acetylácia a trimetylácia H3K9 v LTR syncytínu-1 v BeWo a HeLa bunkách. Výsledky boli 

normalizované voči IgG nešpecifickým kontrolám a hodnoty sú znázornené ako priemerné % vstupnej DNA 

(upravené podľa Trejbalová a kol., 2011). 
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1.4.3 Regulácia expresie pomocou GCMa 

 

GCMa (Glial cells missing) je transkripčný faktor prvý krát izolovaný z mutantnej línie 

Drosophila melanogaster, ktorá vytvárala z gliálnych buniek neuróny navyše (Hosoya 

a kol., 1995). Ide o transkripčný faktor viažuci sa na DNA a je exprimovaný špecificky 

v trofoblaste  (Huang a kol., 2014). Promótor génu ERVW-1 obsahuje dva motívy 

pre naviazanie GCMa. Naviazanie GCMa výrazne zvyšuje expresiu syncytínu-1. 

Nadexpresiou GCMa v BeWo a JEG3 bunkách bolo možné zvýšiť expresiu syncytínu-1 

a fúziu buniek. Nadexpresia GCMa v HeLa bunkách nemala dopad na expresiu syncytínu-

1, čo naznačuje, že mechanizmus funkcie GCMa je limitovaný iba na demetylovaný 

promótor, ako napríklad v prípade placenty (Huang a kol., 2014; Yu a kol., 2002).  

Obrázok 9 Imunofluorescenčné farbenie GCM1. Sekcie A (kontrola) a C (PE) boli značené pomocou FITC 

(fluorescein isothiocyanate) a rodamínom a vizualizujú GCM1 (zelená) a cytokeratíny 7 (červená). Sekcie B 

(kontrola) a D (PE) boli značené DAPI farbičkou. GCM1 signál bol značne redukovaný v prípade PE vzorky 

(C). Šípka poukazuje na syncýtiotrofoblast. Zväčšenie 400x, mierka 25 µm (upravené podľa Chen a kol., 

2004). 
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Schreiber a kol. vyradili gén GCM1 u myší a výsledkom bola embryonálna letalita 9 

až 10 dní post-coitum (Schreiber a kol. 2000). Chen a kol. vo svojej štúdii identifikoval 

zníženú expresiu GCMa v prípade PE žien (Obr. 9) (Chen a kol., 2004). 
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1.5 Syncytín-2 a analógy syncytínu-1 

 

 

Syncytín-2 je vlastnosťami veľmi podobný syncytínu-1 a jeho expresia je výhradne viazaná 

na placentu. Podobne ako syncytín-1 obsahuje dve LTR oblasti a otvorený čítací rámec. 

Na  rozdiel od syncytínu-1, ktorý bol lokalizovaných vo viacerých štruktúrach  placenty, 

syncytín-2 bol zaznamenaný iba v bunkách vilózneho cytotrofoblastu (Malassiné a kol., 

2007). Ďalším charakteristickým rozdielom medzi syncytínom-1 a syncytínom-2 je receptor, 

s ktorým interagujú, v prípade syncytínu-2 je týmto receptorom MFSD2 (Major Facilitator 

Superfamily Domain-Containing protein 2) (Esnault a kol., 2008), nie ASCT2 ako v prípade 

syncytínu-1. Oba syncytíny sú regulované transkripčným faktorom špecifickým pre placentu 

– GCM1 (Liang a kol., 2010). 

Diferenciácia buniek trofoblastu je komplexný proces skladajúci sa z dôležitých 

morfologických zmien, pri ktorých je fúzia buniek jedným z hlavných faktorov. Vargas 

a kol., experimentálne demonštrovali dôležitosť oboch syncytínov pri fúzii buniek 

trofoblastu. Porovnávali dopad vypnutia jednotlivých génov pomocou siRNA. Knockout 

syncytínu-1 viedol k 40 – 60 % poklesu fúzie buniek. Pri transfekcii buniek so siRNA 

špecifickou k syncytínu-2, pozorovali až 80 – 95% pokles fúzie buniek trofoblastu (Vargas 

a kol., 2009). 

Modelové organizmy sú nenahraditeľnou súčasťou vedeckého výskumu. Snaha nájsť 

vhodný model pre štúdium syncytínov priviedla vedcov k myšiam. Skríning myšieho 

genómu viedol k identifikácii dvoch génov kódujúcich retrovirálne obalové proteíny, 

menovite syncytín-A a syncytín-B. K spoločným vlastnostiam patria: ich expresia je 

špecifická pre placentu, majú fúzogénne vlastnosti a sú vysoko konzervované medzi 

Muroidea (Dupressoir a kol., 2005). Rovnako tak expresia syncytínu-A, ako aj syncytínu-B 

je regulovaná transkripčným faktorom GCM1 (Dupressoir a kol., 2012). Aj napriek 

viacerým podobnostiam, syncytín primátov a Muroidea nie sú ortologické. Navyše 

nezdieľajú podobné chromozómové lokácie, čo naznačuje, že inkorporácia týchto génov 

prebehla individuálne.  

 Ďalší syncytín, nazývaný aj syncytín-Ory1, sa vyskytuje u Leporidae, a bol objavený 

počas in silico analýzy genómu zajaca (Heidemann a kol., 2009). Syncytín-Ory1 vykazuje 

schopnosť indukovať fúziu buniek a jeho expresia je viazaná výhradne na placentu. 
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Zaujímavé je, že zdieľa receptor s ľudským syncytínom-1, teda cicavčí retrovírusový 

receptor typu D.  

 Dáta naznačujú, že tieto rôzne druhy syncytínov nemajú spoločný pôvod a vznikli 

ako nezávislé začlenenia retrovírusov do genómu hostiteľa v priebehu evolúcie. Zaujímavé 

je, že aj napriek rozdielnemu pôvodu sa dokázali vo viacerých cicavčích líniách udržať, 

zdieľajú podobnú lokalizáciu, vlastnosti a funkcie. Cornelis a kol. dokonca predpokladajú, 

že výrazná variabilita placentárnych štruktúr medzi cicavcami by mohla byť spôsobená 

práve rozmanitosťou syncytínov (Heidmann a kol., 2009; Cornelis a kol., 2013). 
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1.6 Funkcie syncytínu-1 
 

Syncytín-1 je jedným z hlavných mediátorov fúzie buniek, má však aj nefúzogénne funkcie. 

 

1.6.1 Regulácia bunkového cyklu 

 

Proliferácia eukaryotických buniek je pod kontrolou viacerých faktorov zoradených 

do signálnej kaskády a cytokínov. Aby bol proces mitózy správne dokončený, bunka musí 

prejsť dvoma dôležitými kontrolnými bodmi: prechod z G1 fázy do S fázy a prechod z G2 

fázy do M fázy. Zvýšenie množstva p15 a aktivácia CDK4 predstavuje začiatok G1/S 

prechodu. Následné zníženie hladiny transkripčného faktora E2F, PCNA a c-Myc je kľúčové 

pri syntéze DNA. Pri prechode z G2 do M fázy je zase esenciálne zvýšenie množstva CDK1 

(Huang a kol., 2013).   

 Strick a kol. identifikovali nadexpresiu syncytínu-1 v primárnej kultúre 

endometriálneho karcinómu. Tieto bunky zaznamenali zvýšený rast v prítomnosti TGF-β 

(transformačný rastový faktor). V nadväzujúcom kontrolnom experimente použili 

nadexpresiu samotného TGF-β, ale bez prítomnosti syncytínu-1, tá avšak nenapodobnila 

zvýšený rast, čo napovedá, že hladina syncytínu-1 môže zohrávať dôležitú úlohu 

pri proliferácii rakovinových buniek endometria (Strick a kol., 2007). 

 Štúdia Huanga a kol. sa zamerala na rolu syncytínu pri proliferácii trofoblastu, 

pričom použil BeWo bunky (bunky choriokarcinómu). Indukcia expresie syncytínu-1 

pomocou forskolínu, alebo rovnako nadexpresia syncytínu-1 mali za následok výrazné 

zvýšenie fúzie buniek a zvýšenie hladiny trofoblastových markerov ako napríklad hCG. Keď 

Huang a kol. znížili expresiu syncytínu-1 pomocou cieleného knockdownu (siRNA), 

proliferácia buniek sa výrazne znížila. Pomocou prietokovej cytometrie odhalili, že príčinou 

je pravdepodobná neschopnosť buniek prejsť z G1 fázy do S fázy (Huang a kol., 2013). 

Liu a kol. (2019) sa zaoberali tkanivami a bunkovými kultúrami endometriálneho 

karcinómu a zistili zvýšenú hladinu syncytínu-1. Syncytín-1 podporuje bunkovú 

proliferáciu, migráciu, inváziu, a takisto aj zmeny v prechode medzi G2 a M fázou. Tieto 

vlastnosti môžu zohrávať úlohu v rozvoji endometriálneho karcinómu (Liu a kol., 2019). 
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1.6.2 Regulácia imunitnej odpovede 

 

Vírusy si počas evolúcie vyvinuli viacero mechanizmov ako sa vyhnúť imunitnému systému 

ich hostiteľa. Niektoré vírusy obsahujú vo svojom genóme špecifické elementy, ktoré 

inhibujú imunitný systém (herpes- a poxvírusy), iné využívajú rýchly replikačný cyklus 

a produkciu širokého spektra variantov, ktoré uniknú adaptívnej imunitnej odpovedi 

(hepatitída C) (Varela a Palmarini, 2010).  

 Schopnosť modulácie imunitnej odpovede bola u retrovírusov objavená už 

v šesťdesiatych rokoch, kedy Dent a kol. pozorovali zníženie humorálnej aj bunkami 

sprostredkovanej imunitnej odpovede u myší postihnutými leukemickým vírusom (Gross 

passage A murine leukemia virus ) (Dent a kol., 1965). Nadväzujúce in vivo a in vitro štúdie 

boli schopné identifikovať vysoko konzervovanú sekvenciu v oblasti transmembránovej 

domény env proteínu retrovírusov (Haraguchi a kol., 1997). Táto 17 aminokyselín dlhá 

sekvencia nachádzajúca sa v obalovom proteíne tvorí tzv. imunosupresívnu doménu (ISD) 

(Cianciolo a kol., 1985). Zaujímavým faktom je, že syntetický peptid (CKS-17), vytvorený 

na základe tejto sekvencie, je schopný regulovať imunitnú odpoveď aj sám o sebe. Ukázalo 

sa že CKS-17 je schopný inhibovať proliferáciu bunkovej línie závislej na interleukíne-2 

(CTLL-2), a takisto aloantigénom stimulovanú proliferáciu myšacích a ľudských 

lymfocytov (Varela a Palmarini, 2010). 

 Predpokladá sa, že obalové proteíny HERV sa inkorporujú do extracelulárnych 

mikrovezikúl (MV), akými sú napr. exozómy. MV sú produkované placentou, konkrétne 

syncýtiotrofoblastom, a jednou z ich úloh je transport rôznych mRNA, miRNA, DNA 

a proteínov medzi bunkami. Zdravé tehotenstvo je sprevádzané prítomnosťou týchto 

cirkulujúcich MV, ktorých imunosupresívna aktivita už bola dokázaná (Messerli a kol., 

2010; Germain a kol., 2007). Holder a kol. dokázali, že MV pochádzajúce z placenty alebo 

trofoblastu obsahujú syncytín-1, a že supresia imunitnej odpovede na MV je aspoň čiastočne 

spojená s prítomnosťou syncytínu (Holder a kol., 2012). 

 Druhý trimester tehotenstva je charakteristický uprednostňovaním produkcie Th2 

cytokínov a inhibíciou Th1 imunitnej odpovede (Mor a kol., 2017). Nedávne experimenty 

potvrdili že práve ISD syncytínu-1, ako aj syncytínu-2, inhibujú sekréciu Th1 cytokínov 

(Tolosa a kol., 2012; Lokossou a kol., 2019). 
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1.7 Lokalizácia syncytínu-1 v placente 
 

Mediátorová RNA syncytínu-1 bola identifikovaná pomocou Northern blotu hlavne 

v placentárnom tkanive, a do nižšej miery aj v testis (Mi a kol., 2000). V štúdiách z roku 

2000, Mi a kol., pomocou in situ hybridizácie lokalizovali mRNA kódujúcu syncytín-1 iba 

v syncýtiotrofoblaste (Mi a kol., 2000). Pri preeklamptických tehotenstvách bol 

zaznamenaný signál oveľa slabší (Lee a kol., 2001). Novšie štúdie dokázali prítomnosť 

syncytínu-1 v syncýtiotrofoblaste aj cytotrofoblaste už v prvom trimestri, a tieto hodnoty 

smerom ku koncu tehotenstva klesajú (Holder a kol., 2012). Holder a kol. sa zaoberal aj 

lokalizáciou jednotlivých podjednotiek (obr. 10). PP bola zachytená vo vilárnom 

cytotrofoblaste a syncýtioplazme. TP bola dominantne lokalizovaná v syncytiálnej 

membráne. Túto rôznu lokalizáciu jednotlivých podjednotiek vysvetlil prítomnosťou 

rôznych štádií maturácie syncytínu-1. Holder a kol. predpokladal že v bunkách existujú 

intracelulárne ložiská prekurzov, a aj jednotlivých podjednotiek.  

Celkové porovnanie medzi PE a zdravými placentami vykazovalo nižšiu expresiu 

v prípade PE vzoriek (Holder a kol., 2012). Zaujímavosťou tejto štúdie bol silnejší signál PP 

v PE placentách, čo oponuje výsledkom predchádzajúcich štúdií (Knerr a kol., 2002; Vargas 

a kol., 2011).  

Obrázok 10 Imunohistochemická lokalizácia syncytínu-1 v zdravej a PE placente. Distribúcia PP 

v zdravej (A) a PE (B) placente. Lokalizácia TP v zdravej (D) a PE (E) placente. Zaujímavým je zvýšený signál 

PP vo vaskulárnom endoteli PE vzorky. Farbenie pomocou DAB (3,3-diaminobenzidín) a hemotoxylínu 

(upravené podľa Holder a kol., 2012). 
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Najväčším rozdielom v intenzite signálu medzi zdravou a PE vzorkou bola zvýšená 

aktivita vo vaskulárnom endoteli choriových klkov, pričom nebolo jasné či ide o expresiu 

v endoteli alebo naviazanie PP pochádzajúcej z trofoblastu na endotel (Holder a kol., 2012). 
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2 Ciele práce 
 

Jedným z cieľov tejto práce je identifikácia korelácie expresie ERVW-1 a vzniku PE. 

Pre zaručenie správnosti týchto výsledkov  je zlomová aj optimalizácia odberu materiálu 

pre ďalší výskum. Placenta nie je homogénne tkanivo a expresia génu ERVW-1 je odlišná 

v rôznych častiach placenty, ako aj štádiách tehotenstva. Vo väčšine doteraz publikovaných 

článkoch je odber materiálu z placent nejednotný, a tak výsledky nemusia byť 

reprodukovateľné, respektíve odrážajúce reálnu expresiu. Stanovenie expresie génu ERVW-

1 patrí medzi dôležité výzvy tejto diplomovej práce.  

 Ďalším z cieľov práce je optimalizácia izolačných a analyzačných metód pri skúmaní 

regulačnej oblasti génu ERVW-1. Vhodná optimalizácia je nevyhnutná pre správnu 

identifikáciu a charakterizáciu variantov DNA, ktoré by mohli byť použité na včasnú 

diagnostiku preeklampsie. Sústredíme sa hlavne na varianty, ktoré korelujú so zmenenou 

expresiou ERVW-1 1 u pacientiek s preeklampsiou. 

 Vzhľadom na vysokú incidenciu a závažnosť tohto ochorenia je potrebné nájsť 

spoľahlivý a rýchly marker pre diagnostiku preeklampsie. V tomto smere by mohla pomôcť 

práve analýza rôznych variantov v regulačnej oblasti génu ERVW-1, vďaka ktorým by 

v budúcnosti bolo možné genetickým skríningom odhaliť predispozíciu preeklampsie ešte 

pred nástupom jej symptómov, a tak výrazne znížiť dôsledky tohto ochorenia. 
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3 Materiál a metódy 
 

3.1 Materiál 
 

V tejto práci sme pracovali so 16 vzorkami (7 fyziologických a 9 PE). K dispozícii 

sme mali aj staršie vzorky, ktoré boli analyzované inými ľuďmi z nášho laboratória a ktoré 

sme použili pri viacerých optimalizáciách. Zoznam všetkých vzoriek je v tab. 1. Placenty 

pochádzali z I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej 

medicíny v Bratislave a taktiež z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB 

v Bratislave. Darkyne placent boli oboznámené s ich použitím pri vedeckom výskume 

a podpísali informovaný súhlas. Použité chemikálie, komerčné súpravy, 

prístroje, oligonukleotidy a próby sú uvedené v tab. 2-5. 

 

Tabuľka 1 Zoznam vzoriek. Čiernou sú označené vzorky na ktorých sme vykonali qPCR. Červenou sú 

označené archívne vzorky ktoré boli použité hlavne pri optimalizácii. 

 

N1 

PE K8 kontrola K28 kontrola 

N2 PE K9 kontrola K29 kontrola 

N3 PE K10 PE K30 kontrola 

N4 kontrola K11 HELLP K31 Gestačná 

hypertenzia 

N5 PE K12 kontrola K32 kontrola 

N6 PE K13 kontrola K33 PE 

N7 PE K14 Gestačná 

hypertenzia 

K34 kontrola 

N8 PE K15 kontrola K35 kontrola 

N9 kontrola K16 Gestačná 

hypertenzia 

K36 kontrola 

N10 PE K17 kontrola K37 kontrola 

N11 kontrola K18 kontrola K38 PE 

N12 kontrola K19 kontrola K39 kontrola 

N13 PE K20 PE K40 kontrola 

K1 kontrola K21 kontrola K41 kontrola 

K2 kontrola K22 Gestačná 

hypertenzia 

K3 kontrola K23 kontrola 

K4 PE/HELLP K24 PE 

K5 PE K25 kontrola 

K6 kontrola K26 kontrola 

K7 kontrola K27 kontrola 
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Tabuľka 2 Zoznam použitých komerčných súprav a chemikálií 

Komerčná súprava/chemikália Výrobca 

Taq Man RNase P TaqMan™ Copy Number 

Reference Assay, human, RNase P 

Applied Biosystems™ 

Taq Man ERVW-1, Hs01926764_u1 Applied Biosystems™ 

RNA later Stabilization Solution InvitrogenTM 

Exonuclease I, 20 U/µl Thermo ScientificTM 

FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 1 

U/µl, 1000 U 

Thermo ScientificTM 

DNase I (RNase-free) 2 U/µl Ambion™ 

10X DNase I Buffer Ambion™ 

EDTA Thermo ScientificTM 

BigDye™ Terminator v 3.1 Cycle Sequencing RR-

100 

Applied Biosystems™ 

BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing 

Buffer 

Applied Biosystems™ 

UltraPureTM Ethidium Bromide, 10 mg/mL InvitrogenTM 

DNA Gel Loading Dye (6x) Thermo ScientificTM 

Orange DNA Loading Dye (6x) Thermo ScientificTM 

GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder Thermo ScientificTM 

Hi-DiTM Formamide Applied BiosystemsTM 

Agarose SERVA for DNA elecrtophoresis research 

grade 

SERVA 

TBE (Tris-Boritan-EDTA) - 

Etanol CentralChem 

2-Mercaptoethanol Fluka 

Izopropanol CentralChem 

Octan sodný SLAVUS 

Voda bez nukleáz a fosfatáz (NFW; Nuclease free 

water) 

- 

DNeasy Blood & Tissue Kit (250) QIAGEN 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit Thermo ScientificTM 

PCR Master Mix (2X) Thermo ScientificTM 

GoTaq® Flexi DNA Polymerase Promega 

GoTaq® G2 Hot Start Master Mix Promega 

Thermo-Start Taq DNA Polymerase Thermo ScientificTM 

Taq DNA Polymerase, recombinant InvitrogenTM 

ExTerminator A&A BIOTECHNOLOGY 

GeneJET RNA Purification Kit Thermo ScientificTM 

First strand cDNA synthesis kit Thermo ScientificTM 

QIAquick Gel Extraction Kit QIAGEN 

Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-

qPCR 

Thermo ScientificTM 

First strand cDNA synthesis kit Thermo ScientificTM 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit Thermo ScientificTM 

Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) Thermo ScientificTM 

DNeasy Blood & Tissue Kit QIAGEN 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit Thermo ScientificTM 

PCR Master Mix (2X) Thermo ScientificTM 

GoTaq® Flexi DNA Polymerase Promega 

GoTaq® G2 Hot Start Master Mix Promega 
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Tabuľka 3 Zoznam použitých prístrojov 

Prístroj Výrobca 

SimpliAmp Thermal Cycler Applied BiosystemsTM 

T100TM Thermal Cycler Bio-Rad 

QuantStudio 3 Real-Time PCR System Applied BiosystemsTM 

ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer to 3130xl Applied Biosystems™ 

Grant Bio PCV-6000 Multi-Spin Combined 

Centrifuge/Vortex Mixer. 

Grant 

Centrifúga MiniSpin Eppendorf 

CH-100 Heating/Cooling Dry Block Biosan 

TS-100 Thermo-Shaker for microtubes and PCR 

plates 

Biosan 

NanoDropTM One/OneC Microvolume UV-Vis 

Spectrophotometer with Wi-Fi 

Thermo ScientificTM 

 

 

Tabuľka 4 Zoznam použitých oligonukleotidov 

Región Sekvencia 

 

HP1 

HP1F: 5'-GCCCAAGCCATCATATCCCC-3' 

HP1R: 5'-CCCCTCCCTCTGTGTCTGTA-3' 

 

 

HP2 

HP2F: 5'-AAAGAAGGAAGAGGCTCCCC-3' 

 

HP2R: 5'-ACCCTCACCCATTCCAAACC-3' 

 

 

HP3 

HP3F: 5'-TTGCTGGCCTGGCTCTTTAA-3' 

 

HP3R: 5'-GCCACAAATGACTGCAGTGA-3' 

 

 

HP4 

HP4F: 5'-ACTGAGTCACATGATCTTCACTG-3' 

 

HP4R:A5'-GAGTGAAATAGCATGAAAACAGCT-3' 

 

 

HP6 

HP6F: 5'-GCAAAACGCCTGGAGATACA-3' 

 

HP6R: 5'-ATCCAGAGGGATGGGAGTCAG-3' 

 

 

HP7 

HP7F: 5'-TGCAACTGCACTCTTCTGGT-3' 

 

HP8R: 5'-CCACTTTGGATGTCCGTTCG-3' 

 

Tabuľka 5 Zoznam použitých prób na qPCR (Life Technologies) 

Próba Výrobca 

ERVW-1 Catalog #: 4448892 

RNáza P Catalog #: 4403326 

SDHA Assay ID: Hs00188166_m1 

YWAZ Assay ID: Hs01122445_g1 

TBP Assay ID: Hs00427620_m1 
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3.2 Metódy 
 

3.2.1 Odber vzoriek z placenty 

 

Odber vzoriek z placenty sme vykonávali podľa nasledujúceho protokolu: 

1.  Placentu si otočiť pupočníkom hore. Zmerať priemer placenty. 

2.  Vyrezať pás placenty od pupočníka po okraj placenty (Obr. 11). 

3.  Odrezať maternálnu stranu tkaniva (strana bez pupočníka) z vyrezaného pásu 

placenty (Obr. 12). 

 

4.  Rozdeliť placentu na 10 častí, číslovať časti od od NX 01-10 v smere od pupočníka 

(X-poradové číslo placenty). 

 

5.  Každú časť rozdeliť na ďalšie 3 časti  

 

a. Jedna časť do skúmavky typu eppendorf a následne zamraziť na -20 

ºC. 

b. Jedna časť do RNA later a na 24 hodín do chladničky, po 24 hodinách 

zamraziť na -20 ºC. 

c. Jedna časť do formalínu (CH2O:H2O = 1:9). 

Obrázok 11 Schéma rezu placenty 

Obrázok 12 Pohľad z boku na vyrezaný pás placenty 
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3.2.2 Izolácia DNA z tkaniva placenty 

 

Na izoláciu DNA z tkanív placent sme použili viacero komerčných súprav - Thermo Fisher, 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit; QIAGEN, DNeasy Blood & Tissue Kit (250). 

Z ktorých sa nám vzhľadom na výťažok a kvalitu DNA najviac osvedčila súprava QIAGEN, 

DNeasy Blood & Tissue Kit (250). Zo vzorky placenty sme odobrali malý kúsok tkaniva (25 

mg), vložili ho do 1,5 ml skúmavky a pridali sme 180 µl ATL Buffer. Následne sme pridali 

20 µl proteinázy K, zmes vortexovali a inkubovali pri 56°C, kým sa tkanivo dostatočne 

nezlyzovalo. Po vortexovaní sme pridali 200 µl ATL Buffer, znova premiešali a pridali 200 

µl etanolu (96 %) a následne opätovne vortexovali. Získanú zmes sme celú prepipetovali    

do DNeasy Mini spin column, ktorý je súčasťou komerčnej súpravy, a centrifugovali pri 

8000 otáčkach za minútu (rpm) po dobu 1 minúty. Zbernú skúmavku sme vyliali a znova 

pripevnili ku kolónke. Na kolónku sme naniesli 500 µl Buffer AW1 a centrifugovali opäť 1 

minútu pri 8000 rpm. Zopakovali sme vyliatie zbernej skúmavky a na kolónku sme naniesli 

500 µl Buffer AW2, následne centrifugovali na maximálnych otáčkach (13400 rpm) po dobu 

3 minút, kým sa membrána úplne nevysušila. Kolónku sme preniesli do čistej zbernej 

skúmavky a na membránu  naniesli 200 µl elučného Buffer AE. Eluovanú DNA sme 

skladovali pri -20ºC.  

 Výťažok DNA a jej čistotu sme si overili spektrofotometrom NanoDrop One, pričom 

sme merali koncentráciu DNA (ng/µl) a pomer absorbancií 260/280 a 260/230 nm.  

3.2.3 Amplifikácia ERVW-1 

 

Gén ERVW-1 je jedným z hlavných objektov nášho výskumu. Na amplifikáciu jeho 

regulačnej časti sme použili PCR a sety primerových párov (HP1, HP2, HP3, HP4, HP6, 

HP7) produkujúcich amplíkon s približnou dĺžkou 500 bp a pokrývajúce celú dĺžku tejto 

oblasti.  

Použili sme viacero rôznych amplifikačných súprav a mixov: 

- Thermo Scientific, PCR Master Mix (2x) 

- Promega, GoTaq® Flexi DNA Polymerase 

- Promega, GoTaq® G2 Hot Start Master Mix  
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 Na správne prebehnutie PCR reakcie sme použili teplotné cyklery SimpliAmp 

Thermal Cycler od firmy Applied BiosystemsTM  a T100TM Thermal Cycler od firmy Bio-

Rad. Vo viacerých prípadoch sme zloženie jednotlivých mixov, a aj teplotný program museli 

optimalizovať (viac o optimalizácii v časti výsledky). 

Po optimalizácii sa nám najviac osvedčil PCR Master Mix (2x) od firmy Thermo 

Scientific. Zloženie jednotlivých súprav a ich teplotný program je v tab. 6 – 11. 

Tabuľka 6 Množstvá reagentov na jednu reakciu reakčnej súpravy PCR Master Mix (2X) (Thermo 

Scientific) 

Chemikália Objem 

MM (2X) 10 µl 

DNA 1 µl 

Primer F 0,5 µl 

Primer R 0,5 µl 

NFW 8 µl 

SPOLU 20 µl 

MM – master mix; NFW – voda bez nukeáz 

Tabuľka 7 Teplotný program reakčnej súpravy PCR Master Mix (2X) (Thermo Scientific) 

Teplota Čas Počet cyklov 

95 °C 3 min 1x 

95 °C 30 s  

35x 
50 – 65 °C 30 s 

72 °C 1 min 

72 °C 5 min 1x 

4 °C ∞ 1x 
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Tabuľka 8 Množstvá reagentov na jednu reakciu reakčnej súpravy GoTaq® Flexi DNA Polymerase 

(Promega) 

NFW – voda bez nukeáz 

 

 

 

 

Tabuľka 9 Teplotný program reakčnej súpravy GoTaq® Flexi DNA Polymerase (Promega) 

Teplota Čas Počet cyklov 

95 °C 2 min 1x 

95 °C 30 s  

30x 
50 – 65 °C 30 s 

72 °C 1 min 

72 °C 5 min 1x 

4 °C ∞ 1x 

 

  

Chemikália Objem 

5X Green GoTaq® Flexi pufor 10 µl 

1X MgCl2 roztok (25 mM) 5 µl 

PCR zmes nukleotidov (10 mM každý) 1 µl 

Primer F 2,5 µl 

Primer R 2,5 µl 

GoTaq® DNA polymeráza (5u/µl) 0,25 µl 

DNA 5 µl 

NFW 23,75 µl 

SPOLU 50 µl 
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Tabuľka 10 Množstvá reagentov na jednu reakciu reakčnej súpravy GoTaq® G2 Hot Start Master 

Mix, 2X (Promega) 

NFW – voda bez nukleáz 

 

 

Tabuľka 11Teplotný program reakčnej súpravy GoTaq® G2 Hot Start Master Mix, 2X (Promega) 

Teplota Čas Počet cyklov 

95 °C 2 min 1x 

95 °C 30 s  

35x 
50 – 65 °C 30 s 

72 °C 1 min 

72 °C 5 min 1x 

4 °C ∞ 1x 

 

 Použitá anelačná teplota sa mení v závislosti od použitého primerového páru. NFW 

(nuclease free water) je voda neobsahujúca nukeázy. Špeciálnym typom PCR reakcie, ktorú 

sme použili pri optimalizácii, je aj tzv. gradientová PCR. Gradientovú PCR sme vykonali 

v prístroji T100TM Thermal Cycler od firmy Bio-Rad pomocou nastavenia, ktoré nám 

umožnilo testovať v jednom behu viacero anelačných teplôt. 

 

  

Chemikália Objem 

GoTaq® G2 Hot Start Colorless Master 

Mix, 2X 

12,5 µl 

Primer F 1,25 µl 

Primer R 1,25 µl 

DNA  2,5 µl 

NFW 7,5 µl 

SPOLU 25 µl 
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3.2.4 Gélová elektroforéza 

 

Amplifikované úseky regulačnej oblasti ERVW-1 sme separovali elektroforeticky v 1,3 % 

agarózovom gély. Čím je obsah polysacharidu vyšší, tým je lepšia rozlišovacia schopnosť 

gélu, ale separácia prebieha pomalšie. Vizualizácia fragmentov bola možná vďaka pridaniu 

interkalačného činidla etídium bromidu, ktorého pod UV svetlom emituje svetelný signál. 

Množstvo agarózového gélu sme pripravovali v závislosti od aparatúry, ktorú sme 

používali (18 ml – 90 ml). Agarózový prášok (Agarose SERVA for DNA elecrtophoresis 

research grade) sme zmiešali s roztokom TBE (Tris-Boritan-EDTA) do príslušného 

objemu, následne varili až do celkového rozpustenia a dali ochladiť. Pred začiatkom tuhnutia 

sme do roztoku pridali EtBr (etídium bromid; UltraPureTM Ethidium Bromide, 10 mg/mL 

od InvitrogenTM), ktorý bol zriedený 20 000 krát na koncentráciu 0,5 µg/ml a gél vyliali 

do formy (Tab. 12). Po stuhnutí gélu sme ho zaliali jedenkrát koncentrovaným roztokom 

TBE. Vzorky sme do gélu nanášali v objeme 5 µl s 2 µl DNA 6x Gel Loading Dye alebo 6x 

Orange DNA Loading Dye, obe od firmy Thermo Scientific. Ako kontrolu veľkosti 

fragmentov sme použili GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder od firmy Thermo Scientific. 

Tabuľka 12 Množstvá reagentov potrebné na prípravu agarózového gélu (základná forma) 

Chemikália Objem 

1x TBE 90 ml 

Agaróza 1,15 g 

EtBr 4,5 µl 

TBE – Tris-boritan-EDTA; EtBr – etídium bromid 

 

3.2.5 Purifikácia PCR produktov pomocou EXO/SAP 

 

PCR produkty je potrebné pred sekvenovaním purifikovať. Jedným z možných postupov je 

EXO/SAP purifikácia. Ide o použitie alkalickej fosfatázy SAP (shrimp alkaline 

phosphatase), ktorá odstráni nezaradené zvyšky nukleotidov a exonukleázy EXO 

(exonukleáza I), ktorá degraduje primery. V našej reakcii sme použili Exonuclease I, 20 U/µl 

v kombninácii s FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 1 u/µl, 1000 U, obe 

od firmy Thermo Scientific. Použitý objem jednotlivých chemikálií, a aj teplotný program 

sú znázornené v tab. 13 a tab. 14. 
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Tabuľka 13 Množstvá reagentov potrebných na EXO/SAP (Thermo Scientific) 

Chemikália Objem 

EXO I 0,5 µl 

FastAP 1 µl 

PCR produkt 5 µl 

SPOLU 6,5 µl 

EXO I – exonukleáza I; FastAP – termosenzitívna alkalická fosfatáza 

Tabuľka 14 Teplotný program reakcie EXO/SAP (Thermo Scientific) 

Teplota Čas 

37 °C 15 min 

85 °C 15 min 

4 °C ∞ 

 

3.2.6 Sekvenačná reakcia 

 

Sekvenačná reakcia slúži na amplifikáciu prečistených DNA fragmentov. Okrem využitia 

neznačených dNTP sú použité aj fluorescenčne značené terminálne nukleotidy ddNTP, ktoré 

po inkorporácii do vlákna DNA syntézu ukončia. Vznikne nám tak séria rôzne dlhých 

fragmentov DNA so špecifickým konečným nukleotidom, ktorý je označený. 

Pri sekvenačnej reakcii nie sú použité primerové páry ale iba jeden z dvojice, priamy alebo 

spätný. V sekvenačnej reakcii sme použili BigDye™ Terminator v 3.1 Cycle Sequencing 

RR-100 a BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer, obe od firmy Applied 

Biosystems™. Použitý objem jednotlivých chemikálií, a aj teplotný program sú znázornené 

v tab. 15 a tab. 16. 
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Tabuľka 15 Množstvá reagentov potrebných na sekvenačnú reakciu (Thermo Scientific) 

Chemikália Objem 

BD Terminator 1 µl 

pufor pre BD Terminator 1,5 µl 

NFW 6,2 µl 

Primer F/R 0,8 µl 

PCR produkt 0,5 µl 

SPOLU 10 µl 

NFW – voda bez nukleáz 

Tabuľka 16 Teplotný program sekvenačnej reakcie (Thermo Scientific) 

Teplota Čas Počet cyklov 

96 °C 3 min 1x 

96 °C 10 s  

25x 
50 °C 5 s 

60 °C 4 min 

4 °C ∞ 1x 

 

3.2.7 Exterminátor 

 

Posledným krokom purifikácie vzorky pred analýzou sekvenačných produktov je metóda 

nazývaná exterminátor. Pomocou tejto metódy sa dokážeme zbaviť nadbytočných 

fluorescenčne značených ddNTP a solí. Použili sme komerčnú súpravu ExTerminator 

od firmy A&A Biotechnology. 

 K 10 µl zmesi po sekvenačnej reakcii sme pridali 5 µl Mix Blue roztoku, ktorý nám 

DNA zafarbí a umožní detekovať jej prítomnosť voľným okom. Naniesli sme 100 µl 

bind/wash roztoku a prepipetovali na kolónku, ktorú sme scentrifugovali pri otáčkach 3500 

rpm po dobu 30 sekúnd. Následne sme na kolónku napipetovali 400 µl bind/wash roztoku 

a centrifugovali pri otáčkach 13 400 rpm po dobu 2 minút. Na záver sme použili 25 µl 

formamidu (Hi-DiTM Formamide od firmy Applied BiosystemsTM), ktorý nám vzorku 

eluoval. Nasledovala teplotná denaturácia 10 minút pri 96 °C. Vzorky boli skladované pri -

20°C. 
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3.2.8 Sekvenačná analýza 

 

Na analýzu získaných fragmentov sme použili genetický analyzátor ABI PRISM 3130xl 

Genetic Analyzer od firmy Applied Biosystems™. Produkty, ktoré prešli viacerými 

purifikačnými krokmi sme napipetovali do platničky a vložili do prístroja. Genetický 

analyzátor pomocou 16 kapilár separoval jednotlivé fragmenty a zoradil ich na základe dĺžky 

(rozdiel 1 bp). V poslednom kroku nasnímal fluorescenčný signál terminálnych nukleotidov 

a výsledné dáta (elektroforetogram) sme analyzovali pomocou programov VectorNTI 

a Chromas. 

3.2.9 Izolácia RNA 

 

Na izoláciu RNA sme použili komerčnú súpravu GeneJET RNA purification Kit (Thermo 

Scientific). Odobrali sme malý kúsok tkaniva (približne 30 mg) a vložili ho do skúmavky 

spolu s 300 µl lyzačného pufru doplneného β-merkaptoetanolom (20 µl β-merkaptoetanolu 

(14,3 M) na každý ml lyzačného pufru). Zmes sme vortexovali po dobu 10 sekúnd a následne 

zmes ešte viac homogenizovali viacnásobným pretlačením tkaniva cez injekčnú striekačku. 

Ďalším krokom bolo pridanie 600 µl riedenej proteinázy K (10 µl proteinázy K riedenej 

v 590 µl TE pufru (Tris-EDTA)). Zmes sme opätovne vortexovali a inkubovali po dobu 10 

minút pri teplote 25 °C. Po inkubácii sme zmes centrifugovali po dobu 10 minút pri 13 400 

rpm a supernatant preniesli do novej skúmavky. Do skúmavky so supernatantom sme pridali 

450 µl 96 % etanolu a zmes premiešali pipetovaním. 700 µl lyzátu sme preniesli na GeneJET 

Purification Column (kolónku) a centrifugovali po dobu 1 minúty pri 13 400 rpm. Zmes 

ktorá prešla cez kolónku do zbernej skúmavky sme vyliali a na kolónku sme napipetovali 

700 µl Wash Buffer 1 a centrifugovali po dobu 1 minúty pri 13 400 rpm. Zmes ktorá prešla 

cez kolónku do zbernej skúmavky sme opäť vyliali a do kolónky sme napipetovali 600 µl 

Wash Buffer 2 a centrifugovali po dobu 1 minúty pri 13 400 rpm. Filtrát sme ešte raz vyliali 

a na kolónku sme naniesli 250 µl Wash Buffer 2 a centrifugovali po dobu 2 minút pri 13 400 

rpm. Zbernú skúmavku sme vyliali a kolónku sme premiestnili do novej mikroskúmavky 

bez RNáz. Na kolónku sme naniesli 100 µl NFW a centrifugovali po dobu 1 minúty pri 

13 400 rpm. Získanú RNA sme ihneď použili pri ďalších krokoch alebo uskladnili pri -20 

°C. 
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3.2.10 Ošetrenie vzoriek DNázou  

 

Na prečistenie RNA od možnej kontaminácie DNA sme použili DNase I (RNase-free) 2 U/µl 

a 10X DNase I Buffer, obe od firmy Ambion™. Použitý objem jednotlivých chemikálií je 

v tab. 17. 

Tabuľka 17 Množstvá reagentov potrebných na ošetrenie vzoriek DNázou 

Chemikália Objem 

RNA 44 µl 

DNáza I 1 µl 

Buffer 5 µl 

SPOLU 50 µl 

 

 Po zmiešaní jednotlivých zložiek reakcie sme zmes inkubovali pri 37 °C po dobu 30 

minút a následne pridali 12,5 µl EDTA. Ďalším krokom bola inaktivácia Dnázy pri 75 °C 

po dobu 10 minút. 

3.2.11 Kontrolná PCR ošetrených vzoriek 

 

V tomto kroku sme si overovali úspešnosť ošetrenia vzoriek DNázou. Pripravili sme si PCR 

reakcie pre naše ošetrené vzorky (Thermo Scientific, PCR Master Mix (2x)) (tab. 6 a 7), 

pozitívnu (gDNA) a negatívnu kontrolu (NFW namiesto vzorky). Po prebehnutí PCR 

reakcie sme vzorky naniesli na gél a očakávali band iba v dráhe pozitívnej kontroly. 

3.2.12 Reverzná transkripcia RNA do cDNA 

 

Na prepis RNA do cDNA sme použili celkovo tri komerčné súpravy: 

- Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR (KS1) 

- First Strand cDNA Synthesis Kit (KS2) 

- RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (KS3) 

Zloženie reakčných zmesí a teplotné porgramy sú uvedené v tabuľkách 18-23. 
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Tabuľka 18 Množstvá reagentov potrebných na reakciu pomocou KS1 (Thermo Scientific) 

Chemikália Objem 

5X Reaction Mix 4 µl 

Maxima Enzyme Mix 2 µl 

RNA 2 µl 

NFW 12 µl 

SPOLU 20 µl 

NFW – voda bez nukleáz 

Tabuľka 19 Teplotný program reakcie pomocou KS1 (Thermo Scientific) 

Teplota Čas 

25 °C 10 min 

50 °C 15 min 

85 °C 5 min 

 

Tabuľka 20 Množstvá reagentov potrebných na reakciu pomocou KS2 (Thermo Scientific) 

Chemikália Objem 

RNA 4 µl 

Primer (oligo(dT) alebo random hexamer) 2 µl 

NFW 8 µl 

5X Reaction Buffer 4 µl 

RiboLock RNase Inhibitor (20 U/µl) 1 µl 

10 mM dNTP Mix 2 µl 

M-MulvV Reverse Transcriptase (20U/ µl) 2 µl 

SPOLU 20 µl 

NFW – voda bez nukleáz 

Tabuľka 21 Teplotný program reakcie pomocou KS2 (Thermo Scientific) 

Teplota Čas 

37 °C 60 min 

70 °C 5 min 
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Tabuľka 22 Množstvá reagentov potrebných na reakciu pomocou KS3 (Thermo Scientific) 

Chemikália Objem 

RNA 4 µl 

Primer (oligo(dT) alebo random hexamer) 2 µl 

NFW 9 µl 

5X Reaction Buffer 4 µl 

RiboLock RNase Inhibitor (20 U/µl) 1 µl 

10 mM dNTP Mix 2 µl 

RevertAid M-MulV RT (200U/ µl) 1 µl 

SPOLU 20 µl 

NFW – voda bez nukleáz 

Tabuľka 23 Teplotný program reakcie pomocou KS3 

Teplota Čas 

65 °C 5 min 

42 °C 60 min 

70 °C 5 min 

 

Dôvod použitia viacerých komerčných súprav bolo testovanie efektivity ich 

reverznej transkripcie. Experimentálne sme overili, že pri opakovaní real-time PCR 

na rovnakej cDNA, výsledky relatívnej kvantifikácie expresie sledovaného génu nie sú 

rozdielne na štatisticky významnej úrovni. Teda ak sa výsledky relatívnej kvantifikácie 

rovnakých vzoriek, ale prepísaných inými komerčnými súpravami, budú líšiť, znamená to, 

že prepis RNA neprebehol rovnako použitím všetkých komerčných súprav. 

3.2.13 Kvantitatívna PCR 

 

Na stanovenie relatívnej expresie génu ERVW-1 sme použili metódu real-time 

(kvantitatívnej) PCR. Výsledky sme vyhodnocovali v programe QuantStudioTM 3. Real-time 

PCR funguje na podobnom princípe ako klasická PCR a zdieľa všetky jej kroky 

(denaturácia, anelácia, polymerizácia). Od klasickej PCR sa avšak odlišuje použitím buď 

špeciálnych TaqMan prób obsahujúcich na jednom konci reportér a na druhom zhášač, alebo 

použitím farbiva SYBR Green I. Počas syntézy nového vlákna, DNA polymeráza odpojí 

zhášač, čo má za následok svetelný signál, ktorý je vbudovaná kamera schopná zachytiť. 

Týmto spôsobom je možné sledovať expresiu a jej zmeny v reálnom čase. Už spomínaná 
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kamera sníma signál a pomocou algoritmov je prístroj schopný rozlíšiť, čo je signál 

takzvaného pozadia, a čo už signál amplifikácie.  

Pri našich experimentoch sledujeme relatívnu expresiu génu ERVW-1, čiže 

porovnávame hodnotu Ct voči referenčnému génu. Ako referenčný gén sme používali hlavne 

RNázu P, ktorá sa osvedčila už u prechádzajúcich skupín. Placenta je tkanivo, ktoré počas 

tehotenstva podlieha viacerým endokrinným a systémovým zmenám. Tieto zmeny môžu 

mať vplyv na expresiu viacerých bežne používaných referenčných génov a takpoužitie 

jedného referenčného génu nemusí byť vždy spoľahlivé a presné (Vandesompele a kol., 

2002). Otestovali sme preto aj próby pre TBP (TATA box viažúci proteín), YWHAZ 

(aktivačný proteín zeta pre tyrozín 3-monooxigenázu/tryptofán 5-monooxigenázu) a SDHA 

(sukcinát dehydrogenáza A) s cieľom nájsť ďalší vhodný referenčný gén pre naše 

experimenty. V týchto krokoch sme kládli dôraz na konštantnosť ΔCt jednotlivých prób 

naprieč rôznymi vzorkami a takisto aby sa ich Ct výrazne neodlišovalo od Ct ERVW-1. 

Štatistickú signifikantnosť výsledkov sme vyhodnotili použitím t-testu, pričom rozdiel 

medzi dvoma súbormi dát sme považovali za signifikantný pri hodnote p ≤ 0,05. Pri qPCR 

sme použili reakčnú zmes Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) od firmy Thermo Scientific. 

Použitý objem jednotlivých chemikálií, a aj teplotný program sú znázornené v tab. 24 a 25. 

Tabuľka 24 Množstvá reagentov pre qPCR  

Chemikália Objem 

Max Probe ROX 5 µl 

TaqMan RG (VIC) 0,5 µl 

TaqMan GOI (FAM) 0y5 µl 

NFW 3 µl 

cDNA 1 µl 

SPOLU 10 µl 

NFW – voda bez nukleáz; cDNA – complementary DNA; RG – referenčný gén; GOI – gén záujmu 
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Tabuľka 25 Teplotný program reakcie pomocou KS3 

Teplota Čas Počet cyklov 

50 °C 2 min  

40x 95 °C 10min 

95 °C 15 s 

60 °C 1 min 

 

Pripravili sme si mastermix pre 3 x X vzoriek, bez cDNA, rozpipetovali po 27 µl 

do X skúmaviek typu eppendorf. Do každej skúmavky typu eppendorf sme následne pridali 

3 µl cDNA, premiešali a rozpipetovali do jamiek po 10 µl (každá vzorka v triplikáte). 
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4 Výsledky 
 

4.1 Izolácia RNA a ošetrenie vzoriek DNázou 
 

RNA sme izolovali komerčnou súpravou GeneJET RNA Purification Kit od firmy Thermo 

Scientific a jej koncentráciu a kvalitu sme overili prístrojom NanoDropTM One/OneC 

Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi od firmy Thermo Scientific. Pomocou 

tejto komerčnej súpravy sa nám konzistentne darilo získať RNA s koncentráciou 140-200 

ng/µl a vhodnou čistotou na ďalšie spracovanie (A260/A280 aj A260/A230 ~ 2) (Tab. 26). 

Tabuľka 26 Príklad výsledkov izolácie RNA na vzorke N9. Pomer absorbancií vlnovej dĺžky 260/280 slúži 

na kontrolu čistoty RNA, našim cieľom bolo > 1,8 A260/A280. Pomer absorbancií vlnovej dĺžky 260/230 slúži 

na kontrolu kontaminácie bielkovinami, našim cieľom bolo > 2 A260/A230. 

Vzorka Koncentrácia (ng/µl) A260/A280 A260/A230 

N9-1 212,0 2,03 2,16 

N9-2 177,0 2,06 2,20 

N9-3 186,1 2,04 2,17 

N9-4 200,2 2,01 2,16 

N9-5 170,1 2,04 1,99 

N9-6 232,6 2,05 2,26 

N9-7 227,0 2,05 2,21 

N9-8 132,7 2,03 2,14 

N9-9 175,7 2,05 2,15 

N9-10 109,2 2,02 2,15 

 

Získanú RNA sme ošetrili DNázou a následne pripravili PCR reakciu s jedným 

z primerových párov (tab. 4) a neprítomnosť gDNA sme dokázali gékovou elektroforézou. 

V prípade viditeľného bandu (obr. 13), a teda neúspešného ošetrenia sme postup zopakovali 

a v krajnom prípade RNA znovu izolovali. 

Obrázok 13 Viditeľný produkt v kontrolnej PCR (vzorka N5) po ošetrení 
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Vo väčšine prípadov sa nám po opätovnom ošetrení podarilo získať vzorku RNA 

bez kontaminácie genomickou DNA a tento proces sa nám osvedčil aj pri redukcii reagentov 

reakcie na polovicu (obr. 14; tab. 27). 

 

Tabuľka 27 Množstvá reagentov potrebných na otreatovanie vzoriek DNázou po optimalizácii 

 

 

 

Optimalizáciou sme ušetrili množstvo dostupnej RNA , a takisto aj jednotlivých 

reakčných reagencií, pričom efektivita ošetrenia nebola poznačená. 

 

4.2 Reverzná transkripcia a kvantitatívna PCR 
 

V tomto kroku sme optimalizovali prepis  RNA do cDNA. K dispozícii sme mali celkovo tri 

komerčné súpravy - Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR (KS 1), 

First strand cDNA synthesis kit (KS 2) a RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (KS 3). 

KS 1 už bola predošlými skupinami testovaná a vyhodnotená ako vyhovujúca. Cieľom tejto 

optimalizácie bola identifikácia vhodnej komerčnej súpravy, s ktorou by nám vychádzali 

najpodobnejšie výsledky a tie tak mohli považovať za správne.  

Chemikália Objem 

RNA 22 µl 

DNáza I 0,5 µl 

Buffer 2,5 µl 

SPOLU 25 µl 

Obrázok 14 Kontrolná PCR po ošetreníí s polovičným množstvom reagentov 
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Na posúdenie podobnosti výsledkov jednotlivých reverzných transkripcií sme sa 

zamerali na hodnotu Ct (tab. 28). Hodnota Ct číselne vyjadruje poradie cyklu, v ktorom bolo 

možné zaznamenať merateľný signál odlišujúci sa od pozadia. V nasledujúcich grafoch 

a tabuľkách je často použitá varianta ΔCt, ktorá vyjadruje rozdiel medzi Ct použitého 

referenčného génu a analyzovanej vzorky. 

 Tabuľka 28 Porovnanie hodnôt ΔCt medzi rôznymi komerčnými súpravami na prepis RNA do cDNA 

 

 

. 

 

Vzorka KS 1 

KS 2 

oligo (dT) 

KS 2 

hexamer 

KS 3 

oligo (dT) 

KS 3 

hexamer 

40C 5,52 1,55 5,72 2,35 5,53 

40S 3,32 -1,57 2,71 -0,84 3,43 

40L 2,19 3,67 2,07 -3,02 2,37 

33C 5,05 0,72 5,27 1,89 5,58 

33S 5,79 1,40 6,19 1,46 6,65 

33L 3,87 -1,07 3,81 0,16 4,14 

10C 5,36 2,12 5,82 3,09 5,77 

10S 2,44 -1,01 3,17 -0,15 3,31 

11C 5,88 2,90 6,46 3,92 6,17 

11S 2,72 -0,88 3,39 0,67 3,66 

11L 4,54 -0,24 4,99 0,89 5,01 

22C 3,45 -1,25 3,76 -0,08 4,16 

22S 3,76 1,18 4,04 2,52 4,90 

22L 3,16 0,85 3,45 1,82 4,44 
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Porovnanie presnosti prepisu z RNA do cDNA

KS 1 KS 2 oligo (dT) KS 2 hexamer KS 3  oligo (dT) KS 3  hexamer

Obrázok 15 Porovnanie presnosti prepisu z RNA do cDNA. Graf znázorňuje podobnosť referenčnej 

súpravy KS 1 a oboch súprav KS 2 aj KS 3 pri použití náhodného hexaméru ako primeru. Os X 

predstavuje typ vzorky a os Y hodnotu ΔCt (cycle treshold). 
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Varianty oboch kitov používajúcich zmes náhodných hexamérov vykazovali ΔCt 

podobné referenčnej KS 1, pričom ΔCt KS 2 sa pri použití náhodných hexamérov v priemere 

líšilo len o 0,271 a KS 3 o 0,576. Hodnoty ΔCt súprav ppoužívajúcich oligo(dT) primer sa 

od KS 1 líšili v prípade KS 2 o 3,477 a v prípade KS 3 o 3,026 (Obr. 15). 

Na optimalizáciu referenčného génu sme použili vzorky pracovne označené ako 6, 7, 

8, 9 a 10. Každú z nich sme analyzovali pomocou qPCR so všetkými referenčnými génmi 

(RNáza P, TBP, YWHAZ, SDHA). Tieto experimenty sme robili typom simplex, kedy 

sledovaný gén a referenčný gén boli v samostatných jamkách. Týmto spôsobom bolo 

zaručené, že žiadna z prób nebola preferenčne amplifikovaná a nesúťažili spolu 

o chemikálie. Výsledky kvantitatívnej PCR sú uvedené v tab. 29 a tab 30. 

Tabuľka 29 Hodnoty Ct jednotlivých referenčných génov. 

Vzorka E1 RNáza P TBP YWHAZ SDHA 

6 24,004 21,675 30,277 25,892 30,733 

7 24,344 26,585 30,376 26,253 31,306 

8 23,979 22,479 30,004 25,456 31,1 

9 23,832 22,417 29,968 25,259 30,455 

10 24,061 22,157 30,238 25,763 30,489 

 

Tabuľka 30 Hodnoty ΔCt jednotlivých referenčných génov. ΔCt je vypočítané ako Ct (E1) – Ct 

(referenčného génu)). 

Vzorka RNáza P TBP YWHAZ SDHA 

6 2,329 -6,273 -1,888 -6,729 

7 -2,241 -6,032 -1,909 -6,962 

8 1,5 -6,025 -1,477 -7,121 

9 1,415 -6,136 -1,427 -6,623 

10 1,904 -6,177 -1,702 -6,428 
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Zo získaných dát vyplýva, že RNáza P je najvhodnejší referenčný gén. RNáza P sa 

amplifikuje ako jediná v skoršom cykle ako ERVW-1 (obr. 16). Na základe porovnania ΔCt 

sa ako ďalší použiteľný referenčných gén javí YWHAZ. 
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Obrázok 16 Hodnoty ΔCt (cycle treshold) jednotlivých referenčných génov. RNáza P sa javí ako najlepšia 

voľba referenčného génu. Zvyšok testovaných kontrol vykazoval záporné hodnoty ΔCt (amplifikácia neskôr 

ako gén záujmu). 

Obrázok 17 Variancia ΔCt (cycle treshold) v rámci jednotlivých vzoriek. Zaznamenali sme vysokú 

varianciu ΔCt z rôznych odberov v rámci jednej placenty. Tento problém sme sa rozhodli riešiť 

spriemerovaním 10 biopsí čím sme dostali relatívnu expresiu placenty. B1-B10 – biopsie od pupočnej šnúry 

až k okraju placenty. 
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Placenta je vysoko heterogénnym tkanivom zloženým z viacerých častí, z ktorých 

každá môže vykazovať odlišnú expresiu ERVW-1. Pre spoľahlivosť našich výsledkov sme 

z každej placenty spracovali a analyzovali 10 biopsií z rôznych, presne stanovených miest 

od pupočnej šnúry až k okraju. Relatívne expresie placent sme stanovili ako priemer hodnôt 

ΔCt z týchto 10 odobratých vzoriek (obr. 17). 

Na základe predošlých optimalizácií sme sa rozhodli aj naďalej používať RNázu P 

ako vhodný referenčný gén. Pomocou kvantitatívnej PCR sme analyzovali celkovo 9 PE 

vzoriek a 7 vzoriek bez PE.Výsledné dáta vizualizovali pomocou grafu (obr. 18). 

Pomocou kvantitatívnej PCR sme analyzovali celkovo 9 PE tkanív a 7 tkanív bez PE. 

V skupine PE vzoriek sme namerali priemernú hodnotu ΔCt = 1,638 so štandardnou 

odchýlkou 0,856 pri rozptyle hodnôt 0,733. V prípade vzoriek bez PE sme namerali 

priemernú hodnotu ΔCt = 1,922 so štandardnou odchýlkou 0,571 pri rozptyle hodnôt 0,326. 

Tieto výsledky naznačujú zníženú expresiu génu ERVW-1 v skupine bez PE.  

Rozdiel medzi PE a zdravými vzorkami sme nepreukázali ako štatisticky 

signifikantný (t-test, p = 0,578). 

 

 

 

Obrázok 16 Graf znázorňujúci trend a rozptyl hodnôt ΔCt (cycle treshold). Celkovo sme analyzovali 9 PE 

(preeklampsia) tkanív a 7 tkanív bez PE.. Priemerná relatívna expresia bola v prípade vzoriek bez 

diagnostikovanej PE nižšia (ΔCt = 1,922) ako pri vzorkách s diagnostikovanou PE (ΔCt = 1,638); t-test,               

p = 0,578. 
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Výsledky sme porovnali s výsledkami vzoriek analyzovanými predchádzajúcou 

skupinou z nášho laboratória. Takto sme boli schopní porovnať 54 vzoriek (21 PE a 33 bez 

PE), hodnoty ΔCt všetkých vzoriek sú uvedené v tab. 31. 

 

 

Tabuľka 31 Hodnoty ΔCt vzoriek po spojení s predchádzajúcou skupinou. Červenou sú označené 

preeklamptické vzorky a modrou fyziologické. 

 

Po spojení výsledkov s predchádzajúcou skupinou z nášho sme boli schopní 

analyzovať a štatisticky vyhodnotiť celkovo 21 PE tkanív a 33 tkanív bez PE (obr. 19). PE 

skupina vykazovala priemerné hodnoty ΔCt=2,817 so štandardnou odchýlkou 1,337 

pri rozptyle hodnôt 1,787. V prípade skupiny bez PE sme zaznamenali priemerné hodnoty 

ΔCt=2,717 so štandardnou odchýlkou 1,259 pri rozptyle hodnôt 1,586. Tieto výsledky 

naznačujú zníženú expresiu génu ERVW-1 v PE skupine. Po aplikácii t-testu nebol rozdiel 

medzi týmito dvoma skupinami vyhodnotený ako štatisticky signifikantný (p=0,785). 

Zhrnutie výsledkov kvantitatívnej PCR medzi rôznymi súbormi vzoriek je ilustrované v obr. 

19 a tab. 32.  

N1 3,62 K6 4,97 K24 2,77 

N2 1,8117 K7 2,7 K25 3,83 

N3 1,1539 K8 3,31 K26 5,48 

N4 2,5937 K9 1,73 K27 3,38 

N5 1,2796 K10 3,37 K28 2,92 

N6 1,7324 K11 4,01 K29 3,63 

N7 1,0047 K12 4,98 K30 2,52 

N8 1,2454 K13 4,29 K31 3,22 

N9 1,4365 K14 4,69 K32 3,16 

N10 0,7675 K15 3,37 K33 2,92 

N11 2,3068 K16 5,17 K34 2,58 

N12 2,7801 K17 2,22 K35 2,35 

N13 2,629 K18 4,47 K36 1,68 

K1 1,37 K19 -0,22 K37 2,53 

K2 1,6 K20 2,89 K38 1,99 

K3 1,37 K21 2,1 K39 2,35 

K4 3,34 K22 4,78 K40 1,63 

K5 4,77 K23 3,73 K41 0,51 
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Tabuľka 32 Zhrnutie výsledkov kvantitatívnej PCR rôznych súborov vzoriek (ΔCt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor vzoriek PE Bez PE SD SD t-test 

Naše vzorky 1,638 1,922 0,856 0,571 p = 0,578 

Vzorky predošlej 

skupiny 

3,660 2,980 0,959 1,533 p = 0,108 

Všetky vzorky 2,817 2,717 1,337 1,259 p = 0,785 

SD – štandardná odchýlka 

Obrázok 19 Porovnanie ΔCt (cycle treshold)  a jeho rozptylu medzi rôznymi analyzovanými súbormi. 

Sekcia A znázorňuje náš súbor 16 placent a naznačuje zníženú expresiu v skupine bez PE. Sekcia B 

reprezentuje výsledky predchádzajúcejk skupiny a naznačuje zníženú expresiu v PE skupine. Sekcia C zahŕňa 

spojenie našich vzoriek so vzorkami prechádzajúcej skupiny a naznačuje taktiež zníženú expresiu v PE 

(preeklampsia) skupine. 
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4.3 Izolácia DNA z tkaniva placenty 
 

Pomocou izolačných súprav GeneJET Genomic DNA Purification Kit  od firmy Thermo 

Scientific a DNeasy Blood & Tissue Kit (250) od firmy  QIAGEN sa nám podarilo vyizolovať 

dostatočne kvalitnú a čistú DNA, vhodnú na použitie pri ďalších metódach. Pomocou 

prístroja NanoDrop One sme dokázali potvrdiť dostačujúci výťažok DNA (~50 ng / µl) 

a pomer absorbancií A260/A280 väčší ako 1,8.  

4.4 Amplifikácia ERVW-1 
 

Gén ERVW-1 je jedným z hlavných objektov nášho výskumu. Na amplifikáciu jeho 

regulačnej oblastii sme použili PCR a sety primerových párov (HP1, HP2, HP3, HP4, HP6, 

HP7), každý s dĺžkou amplikónu ~ 500 bp a pokrývajúce celú dĺžku tejto oblasti.  

Použili sme viacero rôznych amplifikačných súprav a mixov: 

- Thermo scientific, PCR Master Mix (2x) 

- Promega, GoTaq® Flexi DNA Polymerase 

- Promega, GoTaq® G2 Hot Start Master Mix  

Najefektívnejšiou amplifikačnou súpravou bol v našom prípade PCR Master Mix (2x) 

od firmy Thermo Scientific.  

Jednou z najdôležitejších fáz PCR reakcie je anelácia primerov. Pre správny priebeh 

tohto deju je nevyhnutné zvoliť správnu anelačnú teplotu pre každý primerový pár, 

v závislosti od jeho dlžky a nukleotidového zloženia. Anelačnú teplotu sme vypočítali ako 

priemer Tm (teploty topenia) HP priamy aj spätný a z výsledku odpočítali 5°C. Použitím 

takto vypočítaných anelačných teplôt sa nám podarilo v gély získať jasné bandy 

bez nešpecifických produktov. Výnimkou bol primerový pár HP2 (obr. 20). 

Obrázok 20 Kontrolná elektroforéza po amplifikácii regulačnej oblasti ERVW-1 pomocou HP1 a HP2. 

Produkty amplifikácie primerovým párom HP1 sú v poriadku a môžu podstúpiť EXO/SAP. Produkty 

amplifikácie primerovým párom HP2 absahujú nešpecifický produkt a v niektorých dráhach chýba aj 

amplifikovaná oblasť. 
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Špecifický produkt sme získali  získať až po optimalizácii anelačnej teploty (tab. 32) 

primerového páru pomocou grandientovej PCR. 

Tabuľka 32 Anelačné teploty jednotlivých primerových párov po optimalizácii gradientovou PCR 

Primerový pár Teplota 

HP1 61,8 °C 

HP2 60,85 °C → 65,8 °C 

HP3 60,95 °C 

HP4 61,8 °C 

HP6 60,8 °C 

HP7 60,7 °C 

 

4.1 Analýza fragmentov pomocou genetického analyzátora 
 

Pomocou genetického analyzátora sa nám podarilo dostať výstupné dáta, ktoré sme 

vyhodnocovali v programoch VectorNTI a Chromas. Získané dáta boli dobrej kvality 

a umožnili nám zostaviť kontig pokrývajúci celú regulačnú oblast ERVW-1 (obr. 22).  

 

 

Sekvenačné dáta regulačnej oblasti ERVW-1 boli získané v spolupráci s inými členmi 

nášho laboratória.  

V regulačnej oblasti génu ERVW-1 sa nám podarilo identifikovať viacero 

polymorfizmov (Obr. 22). Najčastejšie vyskytujúcim sa polymorfizmom bol na mieste 1222 

Obrázok 21 Kontig regulačnej oblasti génu ERVW-1 - set prekrývajúcich sa úsekov DNA zarovnaných 

k referenčnej sekvencii génu ERVW-1 
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bp (rs4727276) referenčnej sekvencie a bol identifikovaný pri štyroch PE vzorkách (N2, N3, 

N7, N10) a jednej vzorke bez PE (K3) (Obr. 23). Tento polymorfizmus sa nachádza v oblasti 

URE (upstream regulatory element) a mohol by môže mať vplyv na expresiu ERVW-1. 

Zvyšné dva polymorfizmy sa vyskytli iba po jednom (128 C/A (rs112171707) v PE 

vzorke (N8); 992 C/T (rs192755521) vo vzorke bez PE (N9) a nenachádzajú sa v žiadnej 

špecifickej oblasti regulačnej oblasti ERVW-1. 

  

 

Obrázok 22 Typy identifikovaných variantov v regulačnej oblasti ERVW-1. Sekcia a. znázorňuje 

polymorfizmus na pozícii 1222 bp referenčnej sekvencie zasahujúci do URE; sekcia b. a c. znázorňuje 

polymorfizmy nachádzajúce sa mimo špecifickej oblasti regulačnej oblasti ERVW-1. 
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Proporcie výskytu polymorfizmov s príslušnosťou 

k PE alebo fyziologickým placentám

1222 G/C 992 C/T 128 C/A Bez polymorfizmov

Obrázok 23 Proporcie výskytu variantov s príslušnosťou k PE alebo fyziologickým placentám 
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Po identifikácii variantu rs4727276 sme sa rozhodli štatisticky vyhodnotiť rozdiel 

relatívnej expresie medzi vzorkami, v ktorých bol tento variant prítomný (N2, N3, N7, N 10, 

K 3) a vzorkami bez neho. Skupina s variantom rs4727276 vykazovala priemerné hodnoty 

ΔCt=1,222 so štandardnou odchýlkou 0,3544 pri rozptyle hodnôt 0,1256. V prípade skupiny 

bez variantu sme zaznamenali priemerné hodnoty ΔCt=2,054 so štandardnou odchýlkou 

0,7433 pri rozptyle hodnôt 0,5525. Tieto výsledky naznačujú zvýšenú expresiu génu   

ERVW-1 v skupine s identifikovaným variantom rs4727276. Po aplikácii t-testu bol rozdiel 

medzi týmito dvoma skupinami vyhodnotený ako štatisticky signifikantný (p=0,0426). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 24 Porovnanie ΔCt (cycle treshold) medzi vzorkami s variantom rs4727276 a bez neho. Celkovo 

sme analyzovali 5 vzoriek obsahujúcich variant rs4727276 a 11 vzoriek bez neho. Priemerná relatívna expresia 

bola v prípade vzoriek s identifikovaným variantom rs4727276 vyššia (ΔCt =1,222) ako pri vzorkách bez 

identifikovaného variantu rs4727276 (ΔCt = 2,054); t-test, p=0,0426. 
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5 Diskusia 
 

S prvými problémami sme prišli do kontaktu už počas ošetrenia vyizolovaných vzoriek RNA 

DNázou. Vo viacerých prípadoch sme po kontrolnej PCR zaznamenali prítomný band, čo 

naznačilo prítomnosť zostatkovej DNA vo vzorke. Väčšinu týchto problémov sme odstránili 

opätovným ošetrením vzoriek rovnakou DNázou a podľa rovnakého protokolu, čo naznačuje 

pravdepodobnosť metodickej chyby pri práci. Tento problém sa praxou odstránil. Aj napriek 

ideálnym výsledkom po použití protokolu dodaného výrobcom, potrebné množstvá 

reagencií sa nám zdali príliš vysoké (44 µl RNA na reakciu). Protokol sme sa preto rozhodli 

optimalizovať použitím polovičného objemu každého reagentu. Táto optimalizácia sa 

ukázala byť vysoko efektívna a bude používaná pre ďaľšie ošetrovania vzoriek DNázou I. 

 Pre zaručenie čo najpresnejších výsledkov pomocou kvantitatívnej PCR je 

jedným  z kľúčových procesov správny priebeh reverznej transkripcie. V procese 

optimalizácie reverznej transkripcie sme mali k dispozícii celkovo tri komerčné súpravy. KS 

1, obsahujúca zmes primerov typu náhodných hexamérov a oligo(dT)) bola už predošlými 

výskumnými skupinami v našom laboratóriu testovaná a vyhodnotená ako vyhovujúca. 

Na prvé kolo optimalizácie sme použili vzorky RNA 40C, 40S, 40L, 33S a na prepis vzoriek 

z RNA do cDNA sme použili KS1 (kontrola) a obe varianty KS 2 a KS 3 (oligo (dT) alebo 

zmes náhodných hexamérov) 

- oligo(dT) primery pozostávajú rádovo z 12-18 deoxytymínov. Sú komplementárne 

k poly-A koncu mRNA, a tým umožnia syntézu cDNA. Ich problémom by však 

mohla byť neschopnosť syntetizovať celkovú dĺžku mRNA, a tak sa nedostať až k 5‘ 

koncu mRNA, čo by malo pri ďalších meraniach za následok nezachytenie 

amplifikačného signálu tejto časti mRNA. 

- Zmes náhodných hexamérov sú primery pozostávajúce z náhodných báz, najčastejšie 

šiestich. Súpravy používajúce náhodné hexaméry ako primery sú schopné nasadať 

náhodne (bez templátovej špecificity). Použitie random hexamérov je často 

odporúčané pri kvantifikácii génov pomocou real-time PCR, degradovanej RNA 

alebo RNA so sekundárnymi štruktúrami. 

Výsledky tejto optimalizácie naznačili značnú podobnosť amplifikácie po prepise 

pomocou KS 1 a KS 2 s použitím náhodného hexaméru (Obr. 15). Tento výsledok nám 
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naznačuje, že s veľkou pravdepodobnosťou bude použitie práve týchto dvoch súprav 

najlepšou voľbou pri ďalších experimentoch. Zaujímavým faktom bolo, že použitie 

náhodných hexamérov ako primerov pri syntéze cDNA bolo presnejšie voči oligo(dT). Ako 

dôvod nepresnejších výsledkov pri použití iba oligo(dT) predpokladáme neschopnosť 

nasyntetizovať celú dĺžku mRNA. Jedným z riešení je použitie oboch typov primerov, čomu 

je príkladom práve zloženie komerčnej súpravy KS 1. 

 Placenta je plasticky vyvíjajúcim sa orgánom, ktorý počas tehotenstva podlieha 

viacerým endokrinným a systémovým zmenám. Tieto zmeny môžu mať vplyv na  expresiu 

väčšiny bežne používaných referenčných génov, a tak použitie iba jedného referenčného 

génu nemusí byť vždy spoľahlivé a presné (Vandesompele a kol., 2002). Z týchto dôvodov 

sme sa snažili nájsť vhodný referenčný gén, ktorý by sme mohli používať spolu s RNázou 

P, ktorá sa osvedčila už u predchádzajúcich skupín v našom laboratóriu. Inšpirovali sme sa 

prácou od Meller a kol. ktorý navrhoval SDHA, TBP a YWHAZ ako potenciálne referečné 

gény pre výskum génovej expresie v tkanive placenty (Meller a kol., 2005).  

Výsledky porovnania jednotlivých referečných génov potvrdili RNázu P ako 

najlepšiu voľbu referenčného génu a ako jediná sa amplifikovala v skoršom cykle ako 

ERVW-1. Na základe porovnania ΔCt sa ako ďalší použiteľný referenčný gén javí YWHAZ. 

Aj napriek tomu, že YWHAZ sa amplifikoval až po ERVW-1, jeho ΔCt sa líšilo v priemere 

len o ~ 1,68 a bolo relatívne konštantné (± 0,48). Naše výsledky ohľadom SDHA a TBP 

nepotvrdzujú návrh na ich použitie ako referenčného génu pri analýze génovej expresie 

placenty od Meller a kol..  

 Celkové výsledky kvantitatívnej PCR neboli jednoznačné. Naše dáta naznačovali 

zníženú expresiu génu ERVW-1 vo fyziologicky normálnej skupine vzoriek. Tieto dáta tak 

oponujú predošlým publikáciám, ktoré tvrdili že v prípade preeklampsie je expresia génu 

ERVW-1 niekoľko krát nižšia (Lee a kol., 2001; Ruebner a kol., 2013). Po spojení našich 

výsledkov s výsledkami predchádzajúcej skupiny z nášho laboratória sme dostali výsledky 

naznačujúce opačný trend. Pri vyššom počte analyzovaných vzoriek tieto dáta poukazovali 

na zníženú expresiu ERVW-1 v skupine PE vzoriek, ale nie štatisticky signifikantnú.  

 Jedným z vysvetlení nekonzistentnosti týchto výsledkov by mohla byť nejednotnosť 

odberu vzoriek z tkaniva placenty. Uvedené publikácie od Lee a kol. a Ruebner a kol. 

vykonávali biopsie iba v blízkosti pupočníka, čo pravdepodobne nereprezentuje presnú 

expresiu heterogénneho tkaniva akým placenta je. Expresia génu ERVW-1 sa takisto môže 
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v určitej časti placenty zvyšovať a v inej zase znižovať, pričom tento trend by nebolo možné 

zachytiť biopsiou jediného miesta . 

V prípade predošlej výskumnej skupiny z nášho laboratória bol pri biopsii využitý 

iný odberový protokol avšak z  každej placenty odoberali iba tri vzorky, čo takisto nemuselo 

viesť k spoľahlivým záverom ohľadom expresií jednolivých placent. V našom prípade sme 

mali k dispozícii až 10 vzoriek z každej placenty, čím sme sa snažili o čo najpresnejšiu 

charakterizáciu jej relatívnej expresie. Táto metóda navyše otvára dvere novým možnostiam 

analýzy génovej expresie ERVW-1. Aj keď je použitie desiatich rôznych biopsií a ich 

následné spriemerovanie optimálnejší prístup oproti metodikám spomínaných v predošlých 

publikáciách, tak aj tento prístup má priestor na zlepšenie. Vo viacerých vzorkách sme 

zaznamenali štatistickú odchýlku ΔCt približujúcu sa k  50 % našej priemernej hodnoty. 

Tento trend bol spôsobený rozdielmi v expresii génu ERVW-1 medzi rôznymi biopsiami, čo 

potvrdzuje silnú heterogenitu tohto tkaniva. 

Budúce experimenty by sa mohli pridržať nášho návrhu viacerých, presne 

charakterizovaných biopsií a následne tieto špecifické miesta porovnať medzi jednotlivými 

placentami navzájom. Tento postup by bol síce časovo, a aj finančne náročnejší avšak 

výsledkom by mohla byť identifikácia špecifického miesta v tkanive placenty, ktoré by 

zmeny expresie génu ERVW-1  spoľahlivo demonštrovalo. 

Ďalším z potenciálnych problémov zahŕňa samotnú identifikáciu PE. PE nemá 

v dnešnej dobe žiadnu spoľahlivú metódu včasnej diagnostiky a tento proces prebieha len 

na základe pozorovaných symptómov. Symptómy PE však niesú také vzácne a zachytená 

hypertenzia alebo proteinúria by mohli mať aj rozdielnu príčinu. Tento fakt znamená, že by 

do našej skupiny PE vzoriek mohla byť zaradená aj vzorka bez PE, vykazujúce podobné 

symptómy. Špecifickým problémom by v klinickej praxi mohli byť aj prípady, kedy 

symptómy PE nemusia byť takmer vôbec manifestované a PE sa neskôr predsa len rozvinie. 

 Počas snahy o amplifikáciu regulačnej časti ERVW-1 sme narazili na problém iba pri 

primerovom páre HP2. Pri PCR s primerovým HP2 sme sa stretli so vznikom nešpecifických 

produktov pri viacerých vzorkách. Tento problém sa nám podarilo vyriešiť použitím 

gradientovej PCR a optimalizáciou anelačnej teploty pre tento primerový pár. Gradientová 

PCR je vhodná na určenie vhodnej anelačnej teploty nakoľko sme schopní v nastavení PCR 

cyklera nastaviť rôzne teploty a identifikovať pri ktorej z nich nám vychádza najlepší 

produkt. 
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 V regulačnej oblasti génu ERVW-1 sa nám pomocou sekvenačnej analýzy podarilo 

identifikovať viacero variantov. Najčastejšie vyskytujúcim sa variantom bol variant v pozícii 

1222 bp referenčnej sekvencie (rs4727276) a bol prítomný aj v PE vzorkách aj vo vzorkách 

bez PE. Tento variant sa nachádza v regulačnej oblasti URE (upstream regulačný element), 

čo by mohlo mať vplyv na expresiu génu ERVW-1. Taktiež už bol v minulosti identifikovaný 

v publikácii venujúcej sa variantom v regulačnej oblasti ERVW-1 a  PE (Priščáková a kol., 

2016). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu výskytu rs4727276 v našich vzorkách a jeho 

lokalizáciu v URE sme sa rozhodli porovnať expresiu vzoriek obsahujúcich tento variant 

a tých, v ktorých sa nenachádzal. Zaujímavé je, že vzorky s identifikovaným rs4727276 

vykazovali výrazne zvýšenú expresiu ERVW-1 (ΔCt = 1,222) ako vzorky v ktorých 

identifikovaný nebol (ΔCt = 2,054) (obr. 24) a výsledky t-testu vyhodnotili rozdiel medzi 

týmito dátami ako štatisticky významné (p = 0,0426). Po vyhľadaní príslušného variantu 

v databázach sa nám nepodarilo overiť jeho klinický význam. 
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Záver 

 

V tejto práci sa nám podarilo optimalizovať protokol na ošetrenie vzoriek RNA pomocou 

DNázy. Zachovali sme vysokú efektivitu ošetrenia a zároveň zredukovali množstvá 

potrebných reagentov.  

 Identifikovali sme  vhodné komerčné súpravy pre optimálny priebeh reverznej 

transkripcie a optimalizovať ich vlastnosti. Experimentálne sme overili, že RNáza P spĺňa 

všetky vlastnosti potrebné pre použitie ako referenčný gén pri štúdiách placenty z hľadiska 

expresie génu ERVW-1 na úrovni mRNA. S rovnakým účelom sme identifikovali ďalšieho 

potenciálneho kandidáta – próbu YWHAZ, pri ktorej však ešte bude potrebné vykonať 

viacero testov a optimalizácií. 

 Naše výsledky génovej analýzy ERVW-1 oponujú predošlým hypotézam o zníženej 

expresii v prípade PE a zároveň poukazujú na problémy nejednotnej metodiky.  

 Táto práca je iba časťou väčšieho projektu – SYNCYTÍN-1 ako nový marker 

preeklampsie, druhej najčastejšej príčiny úmrtia gravidných žien, a slúžila na optimalizáciu 

metodického postupu analýzy expresie ERVW-1, ktorý by mal zaručiť konzistentné 

a spoľahlivé výsledky. Pre finálne vyhodnotenie asociácie expresie génu ERVW-1 

a vznikom PE treba zohladniť všetky čiastkové výsledky skupín z nášho laboratória a našich 

spoluprác. 
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