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POVZETEK
Downov sindrom je ena izmed najpogostejših prirojenih genetskih motenj in je hkrati
najpogostejši vzrok za mentalno zaostalost. Tveganje za Downov sindrom ugotavljamo z
neinvazivnimi testi. Če je ugotovljeno tveganje visoko, izvedemo še invaziven test, s
katerim potrdimo oz. ovržemo prisotnost Downovega sindroma. Invazivni testi lahko
povzročijo različne zaplete, med drugim tudi splav. Slednje je že vrsto let gonilna sila za
razvoj novih neinvazivnih testov, s katerimi bi se lahko dokopali do plodovega dednega
materiala.
Z našo raziskavo smo želeli validirati neinvaziven presejalni test za ugotavljanje
prisotnosti oz. odsotnosti Downovega sindroma na podlagi vzorca periferne krvi nosečnice
in ga preizkusiti na slovenski populaciji nosečnic. V krvi nosečnice se nahaja fetalna DNA,
ki je na kromosomu 21 na določenih regijah hipermetilirana v primerjavi z materino. Z
metodo imunoprecipitacije metilirane DNA smo fetalne tarčne regije ločili od materinih.
Razliko v številu kopij tarčnih regij med trisomijo in normalnim vzorcem smo zaznali z
verižno reakcijo s polimerazo v realnem času. Rezultate smo nato analizirali z določenim
algoritmom.
Testirali smo 26 vzorcev krvi, od katerih je bila pri enem z amniocentezo dokazana
trisomija 21. V našem laboratoriju smo uspeli z nekoliko prilagojenim protokolom
pravilno določiti trinajst vzorcev, med katerimi je bil tudi vzorec z Downovim sindromom.
Tekom študije smo naleteli na nekaj težav z eno izmed tarčnih regij, zato smo se odločili,
da te regije v izračunu ne bomo upoštevali, s čimer smo dobili precej bolj prepričljive in
jasne rezultate.
Menimo, da ima validirana metoda potencial, da bi se lahko nekoč uporabljala tudi v
klinični praksi, vendar jo je potrebno testirati na večjem vzorcu nosečnic v standardiziranih
pogojih. Test lahko izvedemo relativno zgodaj v nosečnosti, je enostaven, poceni in hiter.
KLJUČNE BESEDE: Downov sindrom, neinvaziven presejalni test, DNA, različna
metilacija, imunoprecipitacija.
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ABSTRACT
Down syndrome is one of the most common congenital genetic disorders and is also the
most common reason for mental retardation. Risk for Down syndrome is usually
determined by noninvasive tests. If high risk is detected, then invasive tests are performed
to confirm or deny the presence of Down syndrome. Invasive tests can cause different
complications, including miscarriage. The latter is the main driving force for scientists
attempting to find new noninvasive methods to get to fetal genetic material.
The goal of our research was to validate a noninvasive screening test for determination of
presence or absence of Down syndrome in a pregnant woman’s peripheral blood sample
and test it on a small Slovenian population of pregnant women. Fetal DNA, which is also
present in maternal blood, is differentally methylated in certain regions on the 21st
chromosome. Fetal target regions are hypermethylated in comparison to corresponding
maternal regions. We separated fetal target regions from maternal ones with the method of
methylated DNA immunoprecipitation. The difference in copy numbers between Down
syndrome and healthy cases was detected with real time polymerase chain reaction. The
results were then analysed with a certain algorithm.
We tested 26 blood samples, of which one had been confirmed positive for Down
syndrome with amniocentesis. In our laboratory we managed to correctly classify 13 cases,
the positive one as well, with few adjustions to the protocol. During the study we had some
problems with a certain target region, which is why we decided to exclude it from the
algorithm. After the exclusion more convincing and clearer results were obtained.
We believe that the validated method has potential to be used in clinical practice, but still
needs to be tested on a larger population under standardized conditions. It can be
performed relatively early in pregnancy, is easy to do, cheap and fast.
KEY WORDS: Down syndrome, noninvasive screening test, DNA, differential
methylation, immunoprecipititaion.
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SEZNAM OKRAJŠAV
5-mC – citozin metiliran na mestu 5
AFP – alfafetoprotein
AGE – agarozna gelska elektroforeza
BHR – biopsija horionskih resic
bp – bazni pari
CpG – dinukleotid citozina in gvanina
Ct - pražni cikel, angl. threshold cycle
DNA – deoksiribonukleinska kislina, angl. deoxyribonucleic acid
dNTP - deoksinukleotidi
dPCR – digitalna verižna reakcija s polimerazo, angl. digital polymerase chain reaction
DS – Downov sindrom
EDTA - etilendiamintetraocetna kislina, angl. ethylenediaminetetraacetic acid
hCG – prosta beta podenota horionskega gonadotropina, angl. human chorionic
gonadotropin
LM-PCR - verižna reakcija s polimerazo s predhodno ligacijo enakih DNA zaporedij na
fragmente DNA, angl. ligation-mediated PCR
MeDIP – imunoprecipitacija metilirane DNA, angl. methylated DNA immunoprecipitation
mRNA – informacijska RNA, angl. messenger ribonucleic acid
NGS – sekvenciranje naslednjih generacij, angl. next-generation sequencing
NK – nosna kost
NS – nuhalna svetlina
PAPP-A – z nosečnostjo povezan plazemski protein A, angl. pregnancy-associated plasma
protein A
PCR – verižna reakcija s polimerazo, angl. polymerase chain reaction
pf-DNA – prosta fetalna DNA
PLAC4 – angl. placenta specific protein-coding gene 4
PSU – plodov srčni utrip
RNA – ribonukleinska kislina, angl. ribonucleic acid
rpm – obrati na minuto, angl. rotations per minute
RT-PCR – PCR v realnem času, angl. real-time PCR
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SERPINB5 – gen za sesalčji serinski zaviralec proteaz 5, angl. mammary serine protease
inhibitor 5
SNP – polimorfizem enega samega nukleotida, angl. single nucleotide polymorphism
SiO2 – silicijev dioksid
TT – razdalja med temenom in trtico pri plodu
uE3 – nekonjugiran estriol, angl. unconjugated estriol
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1. UVOD
1.1 Downov sindrom
Downov sindrom (DS), ki ga lahko imenujemo tudi trisomija G ali mongoloizem, je
domnevno leta 1838 prvič opisal francoski psihiater Jean-Étienne Dominique Esquirol.
Osem let kasneje je Édouard Séguin opisal pacienta s podobnimi simptomi. Leta 1866 je
britanski zdravnik John Langdon Haydon Down kot prvi natančno opredelil DS, zato se ta
genetska bolezen imenuje po njem [1]. Leta 1959 je bila odkrita povezava med DS in
trisomijo kromosoma 21 [2]. 95 % ljudi z DS ima tri kopije kromosma 21. Pri dveh
odstotkih pacientov najdemo mozaicizem ali delno trisomijo, kjer je nekaj celic diploidnih,
ostale pa imajo 47 kromosomov. Pri preostalih treh odstotkih pa gre za Robertsonovo
translokacijo, kjer je cel ali del dodatnega kromosoma pripojen k drugemu kromosomu,
ponavadi h kromosomu 13 ali 15 [1, 3]. DS je najpogostejša prirojena genetska
avtosomska bolezen, ki se pojavi pri enem od šeststo do tisoč novorojenčkov, in je
najpogostejši vzrok za mentalno zaostalost ljudi. Pojav DS ni odvisen od rase, socialnega
in ekonomskega statusa družine, v katero se bo otrok rodil, in spola [1]. Možnost, da bo
imel otrok DS, se povečuje s starostjo matere v času nosečnosti, kljub temu pa se večina
otrok z DS rodi materam mlajšim od trideset let, saj se prenatalna diagnostika pri mlajših
ženskah izvaja v manjšem obsegu [4].
DS je zelo kompleksno stanje z izjemno širokim naborom simptomov. Prizadene
kardiovaskularni sistem, dihala, gastrointestinalni trakt, urogenitalni sistem, skeletnomišični sistem, živčevje in obnašanje, sluh, vid in še nekaj drugih organov. Močno pa
lahko spremeni tudi zunanji videz človeka (slika 1).

Slika 1: Zunanji izgled otroka z DS [5].
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1.2 Diagnostika DS
Preiskave, ki se jih v času nosečnosti poslužujemo z namenom, da določimo prisotnost oz.
odsotnost kromosomopatij, delimo na neinvazivne, med katere sodijo laboratorijske in
ultrazvočne metode, in invazivne. Če neinvazivne tehnike pokažejo določeno stopnjo
tveganja za DS pri plodu, se izvedejo še diagnostične invazivne preiskave. Vsaka
nosečnica se za izvedbo presejalnih testov in diagnostičnih preiskav odloči sama.
1.2.1 Neinvazivne laboratorijske preiskave
Običajno enkrat tekom nosečnosti opravimo biokemične teste kot presejalne teste za
ugotavljanje kromosomskih nepravilnosti. Poznamo dvohormonski, trojni in četverni
presejalni test [6].
Dvohormonski test izvajamo med 11. in 14. tednom nosečnosti. Nosečnici vzamemo
vzorec seruma, v katerem testiramo koncentraciji z nosečnostjo povezanega plazemskega
proteina A (PAPP-A) in proste beta podenote horionskega gonadotropina (hCG). V
primeru, da ima plod trisomijo 21. kromosoma, je koncentracija PAPP-A zmanjšana,
kocentracija hCG pa povišana [6].
V drugem trimesečju med 15. in 19. tednom se izvajata trojni ali četverni presejalni test.
Pri trojnem testu v materinem serumu preverimo koncentracije hCG, nekonjugiranega
estriola (uE3) in alfafetoproteina (AFP). Trojni presejalni test se ponekod opušča zaradi
manjše občutljivosti. V Sloveniji od leta 2007 izvajamo le še četverni presejalni test, pri
katerem preverjamo serumske koncentracije hCG, uE3, AFP in inhibina A. Pri pacientkah,
katerih plod ima trisomijo 21, sta koncentraciji hCG in inhibina A zvišani, koncentraciji
AFP in uE3 pa znižani. Z omenjenima testoma lahko odkrijemo tudi okvare nevralne cevi
pri plodu [6].
Z laboratorijskimi preiskavami vzorcev seruma nosečnic in s podatkom o starosti nosečnic
lahko odkrijemo 60-70 % primerov trisomije 21, pri čemer je delež lažno pozitivnih
rezultatov 5 % [6].
Hormonske teste kot presejalne teste za ugotavljanje kromosomskih nepravilnosti
nosečnice stare manj kot 35 let v času pričakovanega dneva poroda, v kolikor se zanj
odločijo, plačajo same. Pri starosti med 35 in 37 let v času pričakovanega dneva poroda pa
so bodoče matere upravičene do hormonskega presejalnega testa [7].
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1.2.2 Neinvazivni ultrazvočni pregledi
Nosečnice z običajnim potekom nosečnosti se srečajo z dvema ultrazvočnima pregledomaprvič do 12. tedna in drugič okrog 20. tedna nosečnosti. Med 11. in dopolnjenim 13.
tednom lahko opravijo še dodaten ultrazvočni pregled, žargonsko imenovan nuhalna
svetlina (NS), ki je priporočljiv za vse nosečnice, vendar je za nosečnice mlajše od 35 let
plačljiv [15, 16].
NS je natančen ultrazvočni pregled, pri katerem se poleg običajnih stvari, kot sta določitev
trajanja nosečnosti in določitev večplodnosti, oceni tudi tveganje za kromosomopatije in
razvojne nepravilnosti ploda ter razvoj preeklampsije pri nosečnici. Leta 1987 so prvič
povezali velikost NS z DS, leta 1992 pa so jo prvič predlagali kot presejalni test za
ugotavljanje prisotnosti kromosomskih nepravilnosti v prvem trimestru nosečnosti [9]. NS
je na ultrazvočni sliki vidna kot črno območje v zatilnem delu ploda [8]. Gre za subkutano
nabiranje tekočine med kožo in mehkimi tkivi v območju vratnega dela hrbtenice (slika 2),
ki je vidno do 15. tedna nosečnosti. Velikost NS je odvisna od gestacijske starosti, njen
pojav pa je povsem normalen [10], dokler njena velikost ne preseže določene mejne
vrednosti [9]. Velikost NS narašča sorazmerno z velikostjo ploda, zato jo vedno
ocenjujemo upoštevajoč razdaljo med temenom in trtico (teme-trtica; TT) ploda. Izmerjeno
NS primerjamo s pričakovano NS glede na TT in tako ocenimo tveganje za trisomijo 21.
Presejalni test NS opravljamo, ko razdalja TT znaša 48-84 mm, torej med 11. in
dopolnjenim 13. tednom nosečnosti. Kasneje se tekočina v zatilnem predelu resorbira tudi
pri plodih, ki imajo kromosomopatije in druge nepravilnosti [8]. Zdravniška stroka si še ni
enotna, kje je natančna meja, nad katero je NS povišana, se pa strinjajo, da je nenormalno
visoka nad 99. percentilom, ko znaša 3,5 mm ali več [10]. Približno 20 % plodov, pri
katerih je NS povečana, ima eno izmed vrst kromosomopatij in približno 75 % plodov s
trisomijo 21 ima povečano NS [17, 18].
Plodov srčni utrip (PSU) je prav tako parameter, ki ga je potrebno določiti pri merjenju
NS. Pri plodih z DS je PSU v 15 % primerov rahlo povišan [8].
Pomembna je tudi ocena zakostenelosti nosne kosti (NK). NK pri zdravih plodovih
zakosteni po 11. tednu nosečnosti oz., ko je razdalja TT večja od 42 mm, takrat jo lahko
tudi opazimo na ultrazvočnem pregledu. Pri 60 % plodov z DS nosne kosti ni mogoče
zaznati, saj je zanje značilno pozno zakostenjevanje le-te, pogosto pa ostane manj razvita.
Za plodove in osebe z DS je zaradi hipoplastične NK značilen sploščen obrazni profil [8].

3

Če je NS povečana, lahko potrebo po invazivnih testih ocenimo tudi s pregledom pretoka
skozi venski duktus pri plodu. Pri 80 % plodov, ki imajo trisomijo 21, je pretok skozi žilno
povezavo med umbilikalno veno in spodnjo votlo veno, nepravilen. V enakih okoliščinah
lahko preverimo tudi pretok preko trikuspidalne zaklopke, kjer v 55 % primerov DS
zaznamo regurgitacijo [8].
Z ugotavljanjem tveganja za DS pri plodu na podlagi starosti nosečnice, NS in NK lahko
odkrijemo preko 90 % plodov s trisomijo 21, kjer je delež lažno pozitivnih rezultatov 5 %
[8].

Slika 2: Prikaz povečane NS pri plodu na desni [9]. NS je označena z zeleno barvo.

1.2.3 Invazivne diagnostične preiskave
Z invazivnimi diagnostičnimi preiskavami določamo kromosomsko sliko ploda z
namenom potrditve ali ovržbe prisotnosti kromosomskih nepravilnosti pri plodu. Kariotip
nam pove, kakšno je število kromosomov in kakšna je njihova oblika. Invazivnim
posegom se kljub dolgoletnim raziskavam še ne moremo izogniti, saj še vedno ne obstaja
neinvazivna diagnostična metoda, ki bi jo lahko vključili v stalno in edino klinično prakso.
Invazivne posege lahko spremljajo zapleti, najpogostejši resen zaplet je splav, ki
največkrat nastopi kot posledica vstopa igle za odvzem amnijske tekočine. Med invazivne
diagnostične posege štejemo amniocentezeo, biopsijo horionskih resic in kordocentezo.
Amniocenteza je poseg, ki ga zdravniki izvajajo po 16. tednu nosečnosti, torej v drugem
trimesečju. Je invazivna metoda, ki se je najpogosteje poslužujemo pri odkrivanju plodovih
razvojnih nepravilnosti. To je poseg, pri katerem odvzamemo vzorec plodovnice in se
izvaja pod nadzorom ultrazvoka (slika 3). Zdravnik transabdominalno z iglo vstopi v
amnijsko votlino, pri čemer se mora izogniti popkovini, plodu in nosečničinim organom, in
aspirira približno 20 mL amnijske tekočine. V njej se nahajajo odluščene celice plodove
kože, dihal, prebavil in sečil ter celice z amnijske membrane. Nato v laboratoriju opravijo
citogenetske in/ali molekularne teste. V Sloveniji je redno v klinični praksi od leta 1981
dalje. Amniocenteza se opravlja v primeru, da je ugotovljeno povečano tveganje za
kromosomopatije, torej pri starosti nosečnice več kot 37 let, ko je bilo tveganje
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ugotovljeno pri meritvi NS ali z biokemičnimi testi, opravlja se tudi pri predhodnih
nosečnostih s kromosomsko nepravilnostjo, če imajo bodoči starši eno izmed vrst
kromosomopatij ali če so v družini že prisotne genetske bolezni. Najresnejši zaplet
amniocenteze je splav, ki naj bi se po 16. tednu nosečnosti zgodil pri 1% primerov, pred
16. tednom pa je tveganje za splav nekoliko višje [11]. Med zaplete amniocenteze sodita
tudi nepravilen razvoj stopal in posledično kepasti nogi pri novorojenčku in puščanje
plodovnice [12]. Rezultati amniocenteze nam poleg podatkov o kromosomskih
nepravilnostih dajejo tudi informacije o razvoju nevralne cevi in o nekaterih drugih
genetskih in prirojenih boleznih [13]. Dosegljivi so relativno pozno, če pa upoštevamo še
morebiti željen splav ob negativnem izidu, pa je bolj ugodna biopsija horionskih resic
(BHR).

Slika 3: Invaziven postopek amniocenteze [13].

BHR je preiskava, ki se izvaja po 11. tednu nosečnosti, torej kar pet tednov prej kot
amniocenteza, kar je njena glavna prednost. Rezultati so znani prej in morebitno potrebna
sprožitev splava je za mater manj fizično in psihično stresna. BHR se uporablja izključno
za odkrivanje kromosomskih napak in ostalih genetskih bolezni, nepravilnosti v razvoju
nevralne cevi s to metodo ne moremo ugotoviti. Indikacije za izvajanje te diagnostične
metode so popolnoma enake kot pri amniocentezi. Metoda temelji na odvzemu vzorca
horionskih resic pod nadzorom ultrazvoka, ki ga lahko opravimo transcervikalno,
transabdominalno ali transvaginalno (slika 4), odvisno od lege maternice. Za
kariotipizacijo ploda potrebujemo približno 20 mg resic, kar je 1% celotne mase resic.
Posebnost BHR je hkrati tudi njena težava, in sicer možnost pojava mozaika posteljice, ki
je prisoten pri 1% nosečnosti. Gre za to, da celice posteljice lahko posedujejo različne
kariotipe, te celice pa so omejene le na posteljico [19, 20]. Ali je kromosomska
nepravilnost omejena le na posteljico ali ne, z BHR ni mogoče ugotoviti, zato v tem
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primeru opravimo še amniocentezo [12]. Po opravljeni BHR lahko pride do zapletov, kot
so splav in nepravilnosti v razvoju okončin in obraza ploda [11]. Nekatere študije
povezujejo BHR tudi z razvojem preeklampsije pri nosečnicah [12].

Slika 4: Metoda BHR. Na levi sliki je prikazan transcervikalen pristop, na sredini
transabdominalen, na desni pa transvaginalen [13].

Tretja metoda, ki pa se zelo redko uporablja oz. je v diagnostične namene ne uporabljamo
več, je kordocenteza, ki se opravlja po 18. tednu nosečnosti, kar je relativno pozno. Gre za
punkcijo popkovnične vene med nosečnostjo, s čimer dobimo plodovo kri za analize.
Punkcija se lahko opravi ob vstopu popkovnice v posteljico, če to mesto ni dostopno, pa
kjerkoli vzdolž popkovnice. Kordocenteza se pogosteje uporablja v terapevtske namene
[11].
Analiza vzorcev, pridobljenih z invazivnimi metodami, običajno poteka brez težav, kar pa
ne pomeni, da te ne obstajajo. Lahko smo neuspešni pri pridobitvi celičnih kolonij, kar
pomeni, da se celice ne delijo ali pa se delijo prepočasi. Med posegom lahko pride tudi do
kontaminacije plodovega materiala z materinim, obstaja pa tudi možnost, da se
kromosomske anomalije razvijejo v celični kulturi v laboratoriju. Preden zdravnik opravi
invaziven poseg, mora nosečnico seznaniti z omenjenimi težavami, do katerih pa sicer
pride izjemno redko [13]. Poleg tega se mora nosečnica zavedati možnih zapletov po
posegu in biti z njimi seznanjena.

1.3 Nove neinvazivne tehnike odkrivanja DS
Strokovnjaki se že vrsto let trudijo najti diagnostično metodo, ki za mater in plod ne bi bila
nevarna. Trdno upanje za to se je prvič pojavilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko
so znanstveniki našli fetalne celice v materini cirkulaciji, in sicer fetalne trofoblaste,
limfocite, granulocite, trombocite in eritrocite z jedrom [22, 23]. Težava plodovih celic v
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materini krvi je ta, da jih je izjemno malo, poleg tega pa tam ostanejo še dolgo časa po
porodu [14]. Velik preboj je bil narejen leta 1997, ko so potrdili prisotnost proste fetalne
DNA (pf-DNA) v materinem krvnem obtoku, ki se iz cirkulacije izloči v dveh urah po
porodu, kar pomeni, da je specifična za posamezno nosečnost. Pf-DNA je v materini
cirkulaciji v primerjavi s fetalnimi celicami nekoliko več, fragmenti pa so dolgi približno
150 baznih parov (bp). V literaturi se pojavljajo različni podatki o deležu fetalne DNA
glede na celotno koncentracijo DNA v materinem obtoku. Podatki variirajo vse od 3,4 %
do 10 %, kar pomeni 20-25-krat večjo koncentracijo pf-DNA v primerjavi s koncentracijo
fetalnih celic v materini cirkulaciji. Prav zaradi zelo majhne količine fetalnih celic v
materini krvi, se je pozornost raziskovalcev usmerila k pf-DNA [22, 23]. Fetalna DNA je v
obtoku prisotna že od petega do sedmega tedna nosečnosti ter vse do poroda, v obtok pa se
sprošča zaradi fiziološke apoptoze celic posteljice [15].
Enostaven dostop do pf-DNA so že uspešno izkoristili v klinične namene, in sicer so z
verižno rekcijo s polimerazo (PCR) uspešno določili spol zarodka na podlagi prisotnosti
oz. odsotnosti Y kromosoma. To je še posebej priročno pri tveganju za dedovanje
genetskih bolezni povezanih s spolom. Uspešno so določili tudi RhD faktor zarodka pri
RhD negativnih materah [16]. Največji izziv pri določanju fetalnih genetskih nepravilnosti
iz materine krvi je, kako izničiti oz. se izogniti močnemu vplivu materine DNA, ki
predstavlja večino DNA v vzorcu. Potrebno bo odkriti biomarker, ki je specifičen le za
fetalno DNA ali pa se poslužiti tehnike, ki je izjemno natančna in občutljiva pri določanju
količine neke izbrane regije, v primeru DS gre za regijo na 21. kromosomu.
Pri neinvazivnih testiranjih iz krvi ima izjemno velik pomen odstotek fetalne frakcije. Če
je delež pf-DNA manjši od 4 %, so lahko rezultati testa zelo nezanesljivi [17]. Delež
fetalne DNA je odvisen od dveh dejavnikov, in sicer od gestacijske dobe in mase
nosečnice. Gestacijska doba naj bo vsaj dopolnjenih deset tednov, do dopolnjenega 11. do
13. tedna pa je fetalna frakcija že 10 %, kar prinaša manj napak pri določanju tveganja za
DS. Obstaja pa tudi obratnosorazmerna korelacija med fetalno frakcijo in maso nosečnice
[18].
Od leta 1997 potekajo intenzivne raziskave, v katerih znanstveniki skušajo razviti najbolj
občutljivo in specifično metodo, ki bi detektirala anevploidije zgodaj v nosečnosti na
neinvaziven način iz nosečničine polne krvi.
Leta 2007 so objavili princip, ki dovoljuje ugotavljanje tveganja za DS na podlagi
testiranja pf-DNA v plazmi nosečnice. Detekcijska metoda pri tem postopku je digitalna
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verižna reakcija s polimerazo (dPCR), kar pomeni, da vzorec razredčijo do tolikšne mere,
da posamezna reakcija PCR poteka le na eni molekuli DNA. Preučili so dva pristopa, in
sicer enega na podlagi izolirane DNA in drugega na podlagi izolirane mRNA. Pri prvem
postopku gre za relativno metodo, saj so primerjali količino kromosoma 21 glede na
kromosom 1. Če je šlo za evploiden primer, je bilo razmerje 2:2, v primeru DS pa se je
razmerje spremenilo na 3:2 v korist 21. kromosoma. Da bi bila določitev stanja ploda
pravilna, so predvideli, da bi potrebovali vsaj 25% delež fetalne frakcije v vzorcu, kar
pomeni, da je potrebno fetalno DNA obogatiti ali pa na različne načine utišati ozadje
materine DNA. Drug pristop pa temelji na drugačnem izražanju določenih genov v placenti
in v materinem obtoku. Gen PLAC4, ki se nahaja na kromosomu 21, se izraža le v
materničnem tkivu, kar pomeni, da lahko v krvnem obtoku nosečnice zaznamo le mRNA,
ki pripada plodu. Znotraj gena PLAC4 najdemo polimorfizem enega samega nukleotida
(SNP), za katerega mora biti plod heterozigoten, da je princip izvedljiv, kar je tudi glavna
slabost te metode. Alela morata biti zastopana v isti količini (1:1), da lahko trdimo, da plod
nima DS. V primeru, da je trisomija prisotna, se razmerje spremeni na 2:1 v korist enega
izmed alelov. Pogoj, da imata starša različna alela, je izpolnjen le pri 40 % parov [19].
Več raziskovalnih skupin je že preizkušalo določevanje tveganja za DS z naslednjimi
generacijami sekvenciranja (NGS), ki pa ne ločujejo med materino in fetalno DNA. Prvič
je bila metoda s to aplikacijo objavljena leta 2008. Iz krvne plazme nosečnic so izolirali
vso prosto DNA in sekvencirali celoten genom. Vse unikatne fragmente so poravnali z
referenčnim humanim genomom, da so določili kateri fragment pripada kateremu
kromosomu. Število odsekov, ki pripadajo kromosomu 21, so potem primerjali z znanimi
primeri anevploidij in evploidij. Če ima vzorec več sekvenc pripadajočih 21. kromosomu
kot znan normalen vzorec, gre za DS [14]. Ker materina DNA predstavlja večino
genetskega materiala, je zelo težko zaznati prirastek zaradi plodovega tretjega kromosoma
21, kar pomeni, da je zmožnost za detekcijo morebitnega DS direktno povezana s fetalno
frakcijo DNA. Za pravilno detekcijo je potrebnih ogromno sekvenciranih fragmentov 21.
kromosoma, po nekaterih podatkih celo več kot 95000. Če vzamemo v obzir, da je
dotičnega kromosma v genomu le 1,5 %, in da potrebujemo unikatne sekvence,
potrebujemo pri tej metodi kar 25 milijonov sekvenciranih fragmentov na en vzorec.
Slednje močno poviša stroške preiskave, zato so strokovnjaki leta 2012 objavili bolj
ekonomično metodo. To je tarčno sekvenciranje, kjer izberemo le določene regije, ki jih
sekvenciramo in primerjamo z referenčnim humanim genomom. V primeru odkrivanja DS
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izberemo več regij na 21. kromosomu, ki so unikatne in imajo podobne lastnosti, predvsem
v smislu vsebnosti gvanina in citozina [15]. Za zanesljive rezultate potrebujemo le okoli
420000 sekvenciranih fragmentov [14]. Slabost te metode je, da z njo lahko detektiramo le
tisto kromosomsko nepravilnost, za katero smo se odločili, medtem ko pri sekvenciranju
celotnega genoma lahko ugotovimo prisotnost katerekoli kromosomopatije. V fazi
preučevanja je tudi tarčno sekvenciranje naslednjih generacij na podlagi SNP [15].
Tretji pristop k odkrivanju DS pa je razlikovanje med materino in fetalno DNA na podlagi
epigenetskih značilnosti. Strokovnjaki so se posvetili predvsem razlikam v DNA metilaciji,
ki ne spremeni zaporedja nukleotidov, kljub temu pa vpliva na fenotip. Do sedaj so
raziskali več načinov razlikovanja med fetalno in materino prosto DNA v periferni krvi
nosečnice na podlagi različne metilacije. DNA je metilirana tako, da je metilna skupina
kovalentno vezana na pozicijo 5 na citozinu, predvsem na območjih, kjer se skupaj
nahajata citozin in gvanin (CpG), ki so neenakomerno razporejeni po celotnem genomu. V
nasprotju s to trditvijo so CpG otočki, ki se večinoma nahajajo znotraj promotorskih regij,
običajno nemetilirani. Metilacija ima dve funkciji, in sicer preprečuje vezavo
transkripcijskih faktorjev in privlači proteine, ki imajo afiniteto do metilnih skupin na
DNA. S tem povzroči utišanje genov, s čimer predstavlja enega izmed kritičnih faktorjev
pri uravnavanju izražanja genov. Metilacija je encimsko uravnavan proces s strani
metiltransferaz [20].
Prvi gen, za katerega so potrdili diferencialno metilacijo med fetalno in materino DNA, se
nahaja na 18. kromosomu, imenuje pa se SERPINB5. Gen je pri plodu hipometiliran, pri
materi pa hipermetiliran. Je prvi marker za fetalno DNA, ki je neodvisen od spola in
polimorfizmov [21]. Za odkrivanje DS pa potrebujemo biomarkerje, ki se nahajajo na 21.
kromosomu. Leta 2007 so prvič objavili obstoj vsaj treh sekvenc, ki se nahajajo na
kromosomu 21, njihova metilacija znotraj fetalne in materine DNA pa je različna. V vseh
treh primerih gre za hipermetilacijo fetalnih sekvenc in hipometilacijo materinih [22].
Z leti so strokovnjaki odkrili še več fragmentov, ki imajo različno metilacijo pri fetalni in
materini DNA, iskali pa so jih s pomočjo treh metod. Že leta 1992 so razvili metodo, s
katero so določali stopnjo metilacije določenih DNA fragmentov. Gre za metodo, ki
temelji na reakciji DNA z natrijevim hidrogensulfatom (IV). Iz nemetiliranih citozinov
nastane uracil, metilirani pa ne reagirajo (slika 5). Po reakciji izvedemo PCR, nato pa še
sekvenciranje. Rezultat sekvenciranja na mestih nemetiliranih citozinov kaže timin, na
mestih metiliranih citozinov (5-mC) pa vidimo citozin. Metoda predvideva popolno
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pretvorbo citozinov v uracile in popolno ohranitev 5-mC, česar pa včasih ni mogoče
doseči. Glavna slabost tega postopka je tudi delna degradacija DNA med samo reakcijo.
SERPINB5 je bil odkrit prav s to metodo [31, 32].

Slika 5: Reakcija nemetiliranega in metiliranega citozina

Drug postopek razlikovanja temelji na encimski reakciji z restriktazami, ki verige DNA ne
cepijo na mestih, kjer je citozin metiliran. Za ločevanje med materino in fetalno DNA na
podlagi različne metilacije so uporabili encim HpaII, ki prepoznava zaporedje CCGG. Ko
je notranji citozin metiliran, do cepitve ne pride. Z encimom so obdelali DNA, ki so jo
izolirali iz materine krvi in DNA iz tkiva posteljice. Določene regije DNA, ki so vsebovale
prepoznavno mesto encima, so potem pomnožili z metodo PCR in produkt preverili z
agarozno gelsko elektroforezo. V kolikor je bilo prepoznavno mesto nemetilirano, je encim
fragment razgradil (slika 6), kar pomeni, da do pomnoževanja ni prišlo, zato na gelu ni bilo
opaziti lise. Pri metiliranih prepoznavnih mestih pa je bila regija uspešno pomnožena, kar
je nakazovala tudi prisotna lisa na gelu. Glavna slabost tega pristopa je ta, da moramo
izbirati med regijami, ki vsebujejo prepoznavna mesta za restrikcijske encime, torej smo
pri izbiri nekoliko omejeni [22].

Slika 6: Uporaba restriktaze HpaII za ugotavljanje razlik v metilaciji. C – nemetiliran citozin, C –
metiliran citozin

Tretji postopek temelji na imunoprecipitaciji metilirane DNA (MeDIP) izolirane iz krvi
nosečnice. MeDIP je bila kot metoda prvič opisana leta 2005, ko so jo uporabili pri
proučevanju metilacijskih vzorcev rakavih celic. Leta 2007 so prvič povezali MeDIP z
metodo LM-PCR (verižna reakcija s polimerazo s predhodno ligacijo enakih DNA
zaporedij na fragmente DNA) [25]. Pri postopku izoliramo genomsko DNA, jo
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fragmentiramo bodisi s sonikacijo bodisi z encimsko reakcijo na zaporedja dolga 300 –
1000 bp in pripnemo določeno dvoverižno zaporedje na oba konca. Nato vzamemo del
vzorca in izvedemo MeDIP, del pa ga prihranimo za primerjavo. Glavna značilnost tega
postopka je uporaba protiteles proti 5-metilcitozinu, ki nase vežejo metilirano DNA [33,
34]. Tako lahko vzorec obogatimo s hipermetilirano DNA, če kasneje uporabimo vezano
frakcijo ali s hipometlirano DNA, če uporabimo nevezano. Kot predzadnji korak na
imunološko neobdelanem in imunopreciptiranem delu vzorca ločeno izvedemo LM-PCR,
potem pa za analizo lahko uporabimo več različnih postopkov, kot so PCR, RT-PCR,
mikročipi in sekvenciranje. Na takšen način lahko dobimo informacije o metilaciji DNA
zaporedij in identificiramo fragmente, ki so hiper- oziroma hipometilirani [25].
Leta 2009 je bil objavljen postopek, s katerim so odkrili okrog 2000 regij znotraj
človeškega genoma, ki so različno metilirane pri plodu in nosečnici. Večinoma se nahajajo
znotraj nekodirajočih zaporedij z majhno gostoto CpG dinukleotidov. Izvedli so zgoraj
omenjeni postopek, na koncu pa imunoprecipitiran in imunološko neobdelan del vzorca
označili z različnima fluorescentnima barvama in ju skupaj hibridizirali na mikročip
(MeDIP-chip) s sondami za znana zaporedja nukleotidov. Pri iskanju regij se niso
omejevali le na promotorska zaporedja in CpG otočke kot ostali raziskovalci, ampak so
pregledali celotne kromosome. Raziskovalna skupina s Cipra je kot prva povezala metodo
MeDIP s prenatalno diagnostiko anevplodij [26].
Ker so se želeli osredotočiti na DS, so pregledali diferencialno metilirane regije znotraj 21.
kromosoma in jih izbrali dvanajst. Izbrali so regije, ki so bile hipermetilirane pri plodu in
hipometilirane znotraj materine DNA. Leta 2010 je ta ista skupina objavila študijo, v kateri
so testirali 40 vzorcev, 20 normalnih in 20 pozitivnih na DS. Povezali so MeDIP z RTPCR kot detekcijsko tehniko in s pomočjo statistične analize ugotovili, da je osem izmed
dvanajstih regij bolj statistično signifikantnih. Teh osem regij so uporabili za oblikovanje
diagnostične enačbe. Potrdili so tudi hipotezo, da je za ustrezno natančnost potrebno hkrati
upoštevati več diferencialno metiliranih regij in ne le eno [27]. Kasneje so v študiji, kjer so
testirali 175 vzorcev, od tega kar 50 pozitivnih na DS, ponovno preučili metodo. Iz enačbe
so izključili dve regiji, ki sta se nahajali znotraj različic v številu kopij in vključili eno
izmed prvotnih dvanajstih regij. Tako so postavili novo izboljšano diagnostično formulo,
kjer so uporabili sedem diferencialno metiliranih regij [28].
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2. NAČRT ZA DELO
Velik izziv raziskovalcev je razviti neinvaziven, sprva presejalen test, ki bi morebiti v
prihodnosti lahko zamenjal invazivne diagnostične preiskave DS. V skupini smo se
odločili, da bomo v našem laboratoriju poskusili postaviti metodo, ki so jo odkrili ciprski
znanstveniki, jo validirali in preučili njeno aplikativnost na slovenski populaciji.
Cilj magistrskega dela je validirati neinvazivni prenatalni presejalni test za zgodnje
odkrivanje DS, ki so ga razvili v raziskovalni skupini Philliposa C. Patsalisa in ga
preizkusiti na vzorcu slovenskih nosečnic. Naša delovna hipoteza je, da je presejalni test,
ki temelji na različni metilaciji fetalne in materine DNA, mogoče aplicirati na slovensko
populacijo. Pričakujemo, da bo tudi v našem laboratorijskem in demografskem okolju
pokazal zmožnost diagnoze DS pri plodu v zgodnjem obdobju nosečnosti.
Najprej bomo natančno pregledali literaturo in se seznanili z dejstvi, do katerih so se naši
predhodniki že dokopali. Zbrali bomo vse strokovne članke skupine, ki je postopek razvila,
in se podkovali tudi z znanjem s širšega področja, torej s splošno neinvazivno in invazivno
diagnostiko DS, ki je danes že v uporabi, pa tudi s teoretičnim ozadjem, na katerem temelji
naša metoda. Gre torej za postopek, ki ga je razvila skupina Philliposa C. Patsalisa in
temelji na epigenetskih markerjih, ki se nahajajo na DNA ploda in nosečnice. Ker se v
vzorcu krvi nahaja DNA dveh različnih izvorov, je bilo potrebno razviti način, s katerim ju
lahko ločimo. Na nekaterih regijah sta materina in fetalna DNA drugače metilirani. Te
regije bomo z določenim postopkom tudi zaznali.
Uporabili bomo zbrane vzorce periferne venske krvi nosečnic, ki so prišle na redni pregled
v drugem trimesečju nosečnosti. Iz krvi bomo izolirali DNA, jo s sonikacijo fragmentirali
na fragmente določene velikosti in nato nanje pripeli določeno dvoverižno zaporedje. Nato
bomo z delom vzorca izvedli MeDIP, s čimer bomo obogatili vzorec z metilirano DNA,
kar hkrati pomeni, da vzorec obogatimo z določenimi fragmetni fetalne DNA. Fetalna
DNA je namreč v regijah, ki jih bomo ciljali, bolj metilirana v primerjavi z materino. Oba
dela vzorca bomo nato pomnožili s PCR. Pomnožili bomo vse fragmente, saj bomo
uporabili oligonukleotidne začetnike, ki so komplementarni pripetemu dvoverižnemu
zaporedju. Nato bomo izvedli še RT-PCR za sedem regij, ki nastopajo v diagnostični
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formuli, ki so jo oblikovali v omenjeni skupini. Rezultate bomo na koncu še ovrednotili s
predlaganim algoritmom. Osnovni načrt dela je shematsko prikazan (slika 7).
Preden bomo izvedli celoten postopek, bomo preverili učinkovitost vseh oligonukleotidnih
začetnikov in določili koncentracije, pri katerih so začetniki najbolj učinkoviti. Preverili in
določili bomo tudi pogoje sonikacije, ki nam prinašajo primerno in željeno velikost DNA
fragmentov. To bomo preverili z agarozno gelsko elektroforezo.
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Slika 7: Shematski prikaz postopka, ki ga bomo izvajali.
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3. MATERIALI IN METODE
3.1 Materiali
3.1.1

Kemikalije

Preglednica I: Seznam kemikalij

KEMIKALIJA/PROIZVOD

NAMEN

PROIZVAJALEC

Kemikalije za agarozno gelsko elektroforezo
agaroza

Priprava gela

Sigma-Aldrich

tris(hidroksimetil)aminometan

Priprava TAE pufra

Sigma-Aldrich

EDTA

Priprava TAE pufra

Sigma-Aldrich

brezvodna ocetna kislina

Priprava TAE pufra

Merck

GelPilot® DNA Loading Dye

Nanašalni pufer

Qiagen

GeneRuler® 50 bp DNA

Označevalec velikosti DNA

Thermo-Scientific

Ladder

fragmentov

GeneRuler® 1 kb DNA

Označevalec velikosti DNA

Ladder

fragmentov

SYBR® Gold Nucleic Acid

Za obarvanje agaroznega

Gel Stain

gela

Thermo-Scientific

Invitrogen

Kemikalije za ligacijo
10X Buffer for T4 DNA
ligase
T4 DNA ligase (400000
U/mL)
PCR MasterMix 2X

Pufer

New England BioLabs

Encim ligaza

New England BioLabs

Zapolnitev lepljivih koncev
po ligaciji

Thermo-Scientific

Kemikalije za LM-PCR
10X Advantage genomic LA
buffer (Mg2+)
dNTP Mixture (2,5 mM)

Reakcijski pufer

Clontech

Mešanica deoksinukleotidov

Applied Biosystems

15

Advantage genomic LA

Encim polimeraza

polymerase mix (5 U/ μL)

Clontech

Kemikalija za RT-PCR
Maxima SYBR Green/ROX
RT-PCR Master Mix (2X)

3.1.2

Reakcijska mešanica

Thermo Scientific

Oligonukleotidni začetniki

Preglednica II: Seznam oligonukleotidnih začetnikov (povzeto po [28])

PROIZVOD

NAMEN

oligoJW102 (200 μM)

Oligonukleotidni

5’ GCGGTGACCCGGGAGATCTGAATTC 3’

začetnik

oligoJW103 (200 μM)

Oligonukleotidni

5’ GAATTCAGATC 3’

začetnik

EP1L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ GCTGGACCAGAAAGTGTTGAG 3

začetnik

EP1D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ GTGTGCTGCTTTGCAATGTG 3’

začetnik

EP4L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ CTGTTGCATGAGAGCAGAGG 3’

začetnik

EP4D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ CGTCCCCCTCGCTACTATCT 3’

začetnik

EP5L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ TGCAGGATATTTGGCAAGGT 3’

začetnik

EP5D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ CTGTGCCGGTAGAAATGGTT 3’

začetnik

EP6L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ TGAATCAGTTCACCGACAGC 3’

začetnik

EP6D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ GAAACAACCTGGCCATTCTC 3’

začetnik

EP7L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ CCGTTATATGGATGCCTTGG 3’

začetnik
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PROIZVAJALEC
Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

EP7D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ AAACTGTTGGGCTGAACTGC 3’

začetnik

EP10L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ CCACATCCTGGCCATCTACT 3’

začetnik

EP10D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ TTCCACAGACAGCAGAGACG 3’

začetnik

EP12L (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ ATTCTCCACAGGGCAATGAG 3’

začetnik

EP12D (100 μM)

Oligonukleotidni

5’ TTATGTGGCCTTTCCTCCTG 3’

začetnik

3.1.3

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

Kompleti

Preglednica III: Seznam kompletov

KOMPLET

NAMEN

PROIZVAJALEC

QIAamp Blood Midi kit

Izolacija DNA iz polne krvi

Qiagen

Fast DNA End Repait Kit

Ustvarjanje topih koncev

Fermentas

Čiščenje DNA

Qiagen

QIAquick PCR Purification
Kit
Methylated DNA Capture

Imunoprecipitacija

Kit

metilirane DNA

3.1.4

Epigentek

Naprave

Preglednica IV: Seznam naprav

NAPRAVA
Centrifuga za izolacijo DNA
iz polne krvi
Vibracijski mešalnik
Spektrofotometer za
določanje koncentracije in
čistosti DNA

MODEL

PROIZVAJALEC

Centrifuge 5804 R

Eppendorf

Lab dancer

IKA

ND-1000
Spectrophotometer

NanoDrop

Ultrazvočna sonda

CPX 500

Cole-Parmer

Analizna tehtnica

AB104

Mettler Toledo
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Naprava za elektroforezo

PowerEase 500

Invitrogen

Orbitalni stresalnik

Vibromix 403EVT

Tehtnica

G-Box

Syngene

Termoblok

Thermomixer Comfort

Eppendorf

Centrifuga

Centrifuge 5415 R

Eppendorf

Naprava za LM-PCR

PCR System 2700

Applied Biosystems

Centric 322A

Tehtnica

UV transiluminator detektor fluorescence in
kemiluminiscence

Centrifuga za RT-PCR
plošče
Naprava za RT-PCR

3.1.5

7000 Sequence Detection
System

Applied Biosystems

Drugi materiali in pripomočki

Preglednica V: Seznam drugih materialov in pripomočkov

MATERIAL/PRIPOMOČEK

NAMEN

Plastične epruvete

Zbiranje polne krvi

Pipete
Kadička za elektroforezo

Odmerjanje različnih
tekočin

TIP IN/ALI
PROIZVAJALEC
Becton Dickinson
Research, Eppendorf

Kadička za razvijanje

B1A, Owl Separation

agaroznega gela

Systems
MicroAmp Optical 96-

Mikrotitrska plošča s 96
vdolbinicami

Plošča za RT-PCR

Well Reaction Plate with
Barcode, Applied
Biosystems

Optični film

Folija za zaščito

MicroAmp Optical

mikrotitrske plošče za RT-

Adhesive Film Kit,

PCR

Applied biosystems
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3.2 Metode
3.2.1

Zbiranje krvnih vzorcev

V sodelovanju z dvema slovenskima centroma iz Ljubljane in Postojne smo uspeli zbrati
25 vzorcev periferne venske krvi nosečnic, katerih plod ni imel DS. Pridobili smo tudi en
krvni vzorec nosečnice, katere plod je imel DS. Vsi vzorci so imeli z amniocentezo
potrjeno odsotnost ali prisotnost DS. Vzorce smo pridobili v skladu z etičnim kodeksom
Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in z izdanim dovoljenjem. Z vzorci smo
ravnali v skladu z dobro klinično prakso. Nosečnice so privolile, da se njihovi vzorci krvi
uporabijo v znanstvene namene. Vsaki nosečnici je bilo odvzetih 10 mL krvi, ki so jo
shranili v plastične epruvete prevlečene s K2EDTA za zbiranje polne krvi. Vzorci so bili v
laboratorij na fakulteto prenešeni na suhem ledu. V laboratoriju smo vzorce razdelili na
alikvote po 2 mL. Vzorce smo nato zamrznili na -80 °C.
Nosečnicam so kri odvzeli pred izvedbo amniocenteze. Starost nosečnic se je gibala med
29. in 43. letom. Najnižja gestacijska doba, pri kateri je bil odvzet vzorec krvi, je bila 15
tednov in dva dni najvišja pa 18 tednov in dva dni. Splošni demografski podatki in
posamezne lastnosti vzorcev so prikazani v prilogi v poglavjih 8.1 in 8.2.
3.2.2

Izolacija DNA iz krvi

DNA smo iz krvi izolirali s pomočjo kompleta za izolacijo DNA. Produkt izolacije je čista
genomska DNA, ki jo lahko direktno uporabimo za restrikcije in PCR ali pa jo shranimo
na -20 °C. Po končanem postopku ni prisotnih proteinov, nukleaz ali drugih možnih
primesi, ki se jih uporabi tekom izolacije.
Za izolacijo smo uporabili 2 mL polne krvi, vse stopnje centrifugiranja smo izvedli pri 1525 °C. Preden smo začeli z izolacijo, smo morali vzorce krvi počasi odmrzniti in segreti na
sobno temperaturo. Predhodno smo pripravili vodno kopel s temperaturo 70 °C in
pregledali, če so vsi pufri že ustrezno pripravljeni za uporabo.
V centrifugirko volumna 15 mL smo na dno odpipetirali 200 μL QIAGEN proteaze K.
Nato smo dodali 2 mL vzorca krvi in rahlo premešali. Dodali smo še 2,4 mL pufra AL, ki
je zagotovil ustrezne pogoje za delovanje proteaze K, ki optimalno deluje pri pH 8.
Mešanico smo zelo dobro premešali z obračanjem epruvet in vrtinčenjem na vibracijskem
mešalniku vsaj eno minuto, da je prišlo do lize celic v krvi. Ko smo vzorec dovolj
premešali, smo ga še deset minut inkubirali na vodni kopeli pri 70 °C, saj se aktivnost
proteaze K pri tej temperaturi še zviša. Proteazo K smo uporabili tudi zato, da je
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deaktivirala nukleaze, ki bi se lahko nahajale v vzorcu, te pa bi lahko degradirale DNA. Po
inkubaciji smo vzorcu dodali 2 mL 96 % do 100 % etanola in vse skupaj spet zelo dobro
premešali z obračanjem epruvet in vrtinčenjem, da smo dobili homogeno raztopino. Sledila
je vezava DNA na membrano iz silicijevega dioksida (SiO2). Ker je bil volumen raztopine
večji od 5 mL, smo morali raztopino na kolono nanesti v dveh korakih. Najprej smo
prenesli polovico volumna na kolono, centrifugirko previdno zaprli in centrifugirali 3
minute pri 3000 rpm (angl. rotations per minute; obrati na minuto). Med centrifugiranjem
je raztopina stekla skozi membrano, tekom tega postopka pa se je DNA vezala na SiO2. Po
treh minutah smo preverili, če se je celoten vzorec uspešno prefiltriral. V primeru, da je del
vzorca ostal na zgornji strani membrane, smo korak centrifugiranja ponovili. Nato smo na
membrano nanesli še drugo polovico vzorca in ponovili centrifugiranje pri enakih pogojih.
Filtrat smo zavrgli, kolono pa začeli spirati s pufrom za spiranje. Najprej smo na kolono
nanesli 2 mL pufra AW1 in izvedli centrifugiranje dolgo 1 minuto pri 5000 rpm. Filtrata
nismo odvrgli takoj, ampak smo na membrano nanesli še 2 mL pufra AW2. Naslednje
centrifugiranje je trajalo 15 minut, zopet pa smo ga izvajali pri 5000 rpm. Podaljšan čas
centrifugiranja je zagotovil, da so na membrani ostale le nukleinske kisline, in da smo se
znebili vseh morebitnih nečistoč. Po spiranju smo kolono prenesli v čisto centrifugirko.
Ker smo si želeli čim večji izkoristek, smo membrano sprali dvakrat s 300 μL elucijskega
pufra. Na membrano smo najprej nanesli 300 μL elucijskega pufra, inkubirali 5 minut pri
sobni temperaturi, nato pa centrifugirali 2 minuti pri 5000 rpm. Postopek smo ponovili še
enkrat. Na koncu smo imeli vzorce volumna 600 μL, koncentracijo pa smo izmerili
spektrofotometrično.
3.2.3

Določitev koncentracije in čistosti DNA

Spektrofotometer meri absorbanco pri valovnih dolžinah 260 nm in 280 nm, pri čemer
imajo nukleinske kisline maksimum absorbcije pri 260 nm. Absorbanca je linearno
odvisna od koncentracije nukleinskih kislin v vzorcu [29].
S količnikom absorbance pri 260 nm in 280 nm lahko določimo čistost vzorca. Za DNA
naj bo razmerje A260/A280 okrog 1,8. Proteini, fenoli in druge nečistoče, ki absorbirajo
svetlobo pri 280 nm, v vzorcu zmanjšajo razmerje, medtem ko molekule RNA in
enoverižne DNA razmerje zvišajo [29].
V računalniškem programu smo izbrali možnost merjenja koncentracije nukleinskih kislin
in označili, da nas zanima dvoverižna DNA. Pred uporabo smo mesto, kamor smo nanesli
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vzorec, sprali z bidestilirano vodo. Nato smo posneli ozadje z medijem, v katerem je bila
raztopljena DNA iz vzorca. Običajno je bila to prav bidestilirana voda. V kolikor je ozadje
absorbiralo svetlobo v ciljnem območju, je bilo to kasneje odšteto od absorbance vzorca.
Nato smo posneli še absorbanco vzorca. Za meritev smo nanesli 1,5 μL raztopine. Med
meritvami smo mesto za nanašanje vzorca vedno očistili. Kot rezultat meritve je
računalniški program prikazal graf z vrhom absorbance pri 260 nm, na podlagi tega pa je
izračunal tudi koncentracijo DNA v vzorcu in razmereje absorbanc pri 260 in 280 nm.
3.2.4

Fragmentacija DNA

Za nadaljnje eksperimente smo potrebovali fragmente dolge med 300 in 1000 bp. Za
pridobitev ustrezno velikih fragmentov smo izvedli postopek sonikacije, ki in vitro
povzroči razgradnjo DNA na manjše fragmente [30].
Fragmentacija je nespecifična, cepi pa tako enoverižno kot tudi dvoverižno DNA. Pri
procesu pride do cepitve kovalentne vezi med dvema nukleotidoma, kar povzroči nastanek
prostega alkohola na 3’ koncu in fosforiliranega 5’ konca. Fragmentacijo povzročata dva
procesa, in sicer kavitacija in direktna mehanska ter toplotna razgradnja. Sonikacija ima
spodnjo omejitev, kar se tiče fragmentacije delcev, najmanjši delci, ki še lahko nastanejo,
so dolgi od 100 do 500 bp [30].
Pri izvajanju procesa fragmentacije smo imeli raztopino DNA v 1,5 mL mikrocentrifugirki.
Paziti smo morali, da volumen raztopine ni bil prevelik, saj je med procesom obstajala
možnost brbotanja, kar je pomenilo, da bi lahko del vzorca izgubili. Vzorec smo ves čas
sonikacije imeli na ledu, da se ta ni preveč segreval. Tako ni prišlo do denaturacije ali
neželjene razgradnje DNA. Ultrazvočna sonda se je gladine raztopine le dotikala, saj je to
že bilo dovolj za širjenje ultrazvočnih valov po raztopini. Pred in po sonikaciji je bilo
potrebno ultrazvočno sondo očistiti z izopropanolom in vodo. Med postopkom soniciranja
smo si z zvočnimi zaščitniki zaščitili ušesa.
V našem laboratoriju se fragmentacija DNA s sonikacijo še ni izvajala, zato smo morali
metodo optimizirati. Preizkusili smo več različnih kombinacij aktivnega ultrazvočnega
valovanja s premori pri 30% amplitudi, velikost fragmentov pa smo potem preverili z
agarozno gelsko elektroforezo. Uporabljen volumen raztopine DNA je bil 250 μL, kar je
tudi minimalen zahtevan volumen naprave.
Izvedli smo 13 različnih kombinacij, kjer se menjata aktivno ultrazvočno valovanje (ON)
in premor (OFF), pri odločanju glede kombinacij, pa smo sledili sprotnim rezultatom
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agarozne gelske elektroforeze. Kombinacije so bile sledeče: 1 - 10 ciklov, 30 s ON, 30 s
OFF; 2 - 5 ciklov, 30 s ON, 30 s OFF; 3 - 5 ciklov 45 s ON, 45 s OFF; 4 – 5 ciklov, 1 min
ON, 1 min OFF; 5 – 20 ciklov, 30 s ON, 30 s OFF; 6 – 30 ciklov, 30 ON, 30 s OFF; 7 – 10
ciklov, 45 s ON, 45 s OFF; 8 – 10 ciklov, 1 min ON, 1 min OFF; 9 – 60 ciklov, 10 s ON,
10 s OFF; 10 – 30 ciklov, 30 s ON, 10 s OFF; 11 – 40 ciklov, 30 s ON, 10 s OFF; 12 – 15
ciklov, 1 min ON, 10 s OFF; 13 – 20 ciklov, 1 min ON, 10 s OFF.
Glede na rezultate agarozne gelske elektroforeze smo se odločili za kombinacijo 10, saj je
prinašala fragmente najbolj optimalnih velikosti.
3.2.4.1

Agarozna gelska elektroforeza (AGE)

AGE je metoda s katero ločujemo fragmente DNA glede na njihovo velikost. Fragmenti
DNA v električnem polju potujejo po agaroznem gelu skozi pore, katerih velikost je
odvisna od koncentracije agaroze. Agaroza je linearen polisaharid, topen v vroči vodi, ki
pri ohlajanju gelira in tvori mrežo, skozi katero se prebijajo fragmenti DNA velikosti med
100 bp in 50 kbp. Hitrost potovanja DNA je odvisna od več različnih faktorjev, kot so
velikost fragmentov, oblika DNA, koncentracija agaroznega gela, sestava elektroforeznega
pufra, napetost električnega polja in izbira barvila [29].
Najprej smo pripravili 1,5 % agarozni gel. Natehtali smo 0,535 g agaroze in ji dodali 35
mL pufra TAE. Rahlo smo pomešali in agarozo v pufru raztopili s pomočjo mikrovalovne
pečice. Segrevali smo z intervali dolgimi nekaj sekund, vmes mešali in opazovali, kako se
je agaroza raztapljala. Postopek smo ponavljali, dokler se agaroza ni povsem raztopila.
Paziti je bilo potrebno, da raztopina ni začela vreti. Pri segrevanju smo ves čas uporabljali
rokavice. Ko se je agaroza popolnoma raztopila, smo jo vlili v kadičko za elektroforezo in
vanjo vstavili glavniček.
Medtem ko se je agaroza hladila, smo pripravili še vzorce. Odpipetirali smo 20 μL vsakega
vzorca v mikrocentrifugirke. Vsakemu vzorcu smo dodali še 4 μl nanašalnega pufra, s
pomočjo katerega smo lahko spremljali, kako hitro so vzorci potovali po gelu. Pripravili
smo tudi dva označevalca velikosti fragmentov. V dve mikrocentrifugrki smo odpipetirali
17 μL bidestilirane vode, 4 μL nanašalnega pufra in 3 μL označevalca. V eno
mikrocentrifugirko smo dodali označevalec v intervalu od 50 bp do 1000 bp, v drugo pa
označevalec v intervalu od 250 bp do 10 kbp.
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Ko se je gel strdil, smo glavniček previdno odstranili in kadičko napolnili s pufrom TAE,
da je prekril gel. V žepke smo s pipeto nanesli celoten volumen vzorca in označevalcev.
Postopek je potekal približno 2,5 ure pri napetosti 90 V.
Na koncu smo napravo izklopili in začeli s postopkom barvanja gela. V posodo smo dali
gel in ga prekrili s pufrom TAE, v katerega smo predhodno dodali barvilo SybrGold v
razmerju 1:10000. Posodo z gelom smo postavili na orbitalni stresalnik in stresali približno
40 minut pri sobni temperaturi s 50 rpm. Po barvanju smo preverili velikost fragmentov
DNA v vzorcih. Gel smo osvetlili z UV transiluminatorjem.
3.2.5

Ustvarjanje topih koncev po sonikaciji

Sonikacija DNA je precej robusten proces, ki lahko povzroči tudi nastanek lepljivih
koncev na DNA fragmentih. Tope konce smo pridobili s pomočjo kompleta, s katerim
ustvarjamo tope konce na več načinov (slika 8).

Slika 8: Princip izdelave topih koncev [31].

Komplet ima v enem koraku sposobnost obdelati od 0,5 do 5 μg fragmentirane DNA v
največ 42,5 μL volumna. Fragmenti naj bi bili dolgi med 100 in 2500 bp, kar je bilo v
našem primeru zagotovljeno s sonikacijo. Postopek je potekal tako, da smo v sterilni
mikrocentrifugirki zmešali 42,5 μL fragmentirane DNA, 5 μL desetkratne reakcijske
mešanice iz kompleta in 2,5 μL encimske mešanice (polimeraze DNA) iz kompleta, da
smo dosegli končni volumen 50 μL. Vsebino smo rahlo premešali in v termobloku
inkubirali 5 minut pri 20 °C. Po končani inkubaciji smo reakcijsko mešanico še očistili po
postopku iz poglavja 3.2.6. Eluirali smo v 32 μL bidestilirane vode. Po čiščenju smo
produkt shranili na -20 °C ali pa smo ga takoj uporabili za ligacijo.
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3.2.6

Čiščenje DNA

Za vse korake čiščenja DNA smo uporabili komplet, ki je temu namenjen. Elucijske
volumne smo prilagajali glede na to, kakšen volumen smo potrebovali za vstop v naslednjo
stopnjo postopka. Čiščenje je bilo potrebno po vsaki stopnji, da smo se znebili komponent,
ki smo jih uporabili pri prejšnjem koraku. Tako smo v naslednjo stopnjo vedno vstopali s
čistim vzorcem DNA.
Celoten postopek smo izvajali pri sobni temperaturi. Vsa centrifugiranja smo izvedli pri
13000 rpm. Pufru PE smo na začetku dodali zahtevano količino 96-100 % etanola, pufru
PB pa pH indikator iz kompleta v razmerju 1:250.
Najprej smo določenemu volumnu vzorca dodali pet volumnov pufra PB s pH
indikatorjem. Če se je raztopina obarvala rumeno, smo nadaljevali s postopkom po
navodilih. V primeru, da se je raztopina obarvala oranžno ali vijolično, pa smo dodali še 2
μL 3M natrijevega acetata in pomešali. Raztopina se je po dodatku soli vedno obarvala
rumeno. Nato smo kolono vstavili v mikrocentrifugirko, na kolono nanesli vzorec in
opravili prvo centrifugiranje dolgo 1 minuto. Filtrat smo odstranili in na kolono nanesli
750 μL pufra PE za spiranje. Centrifugiranje smo ponovili in zavrgli filtrat. Za popolno
odstranitev zaostalih topil smo centrifugirali še eno minuto. Kolono smo nato prestavili v
čisto mikrocentrifugirko, na membrano odpipetirali željen elucijski volumen na 60 °C
ogrete bidestilirane vode, počakali eno minuto in nato še eno minuto centrifugirali. Po
eluciji smo s spektrofotometrom izmerili čistost in koncentracijo DNA.
3.2.7

Priprava združenih komplementarnih oligonukleotidov za ligacijo

Pri ligaciji smo želeli vsem fragmentom s topimi konci pripeti določeno dvoverižno
zaporedje, ki ima na eni strani lepljiv konec na drugi strani pa topega (preglednica VI).
Za pripravo dvoverižnega zaporedja smo potrebovali dve enoverižni zaporedji, ki sta bili v
določenem delu komplementarni. Uporabili smo oligoJW102 in oligoJW103. Pripravili
smo 1 mL dvoverižnih fragmentov tako, da smo v mikrocentrifugirki zmešali 33,5 μL
vsakega izmed oligonukleotidov in 933 μL bidestilirane vode. Mešanico smo zavreli na
vodni kopeli, pustili, da vre 5 minut, in jo nato počasi ohladili na sobno temperaturo. Tako
pripravljene dvoverižne fragmente smo lahko takoj uporabili ali pa jih shranili na -20 °C.
Pred zamrzovanjem smo jih razdelili v alikvote po 130 μL.
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Preglednica VI: Poravnava obeh enoverižnih nukleotidnih fragmentov

oligoJW102

5’ GCGGTGACCCGGGAGATCTGAATTC 3’

oligoJW103

3’ CTAGACTTAAG 5’

3.2.8

Ligacija

Pripenjanje dvoverižnih DNA verig, ki smo jih sestavili iz dveh oligonukleotidnih
začetnikov oligoJW102 in oligoJW103, smo opravili z namenom, da smo lahko v
nadaljevanju postopka opravili PCR, pri katerem so se teoretično pomnožili prav vsi
fragmenti DNA v vzorcu.
Mešanico za reakcijo smo pripravili tako, da smo v mikrocentrifugirko odpipetirali 40 μL
predhodno komplementarno združenih oligonukleotidov, 30 μL očiščenega vzorca z DNA,
10,1 μL pufra, ustreznega za delovanje DNA ligaze, in ligazo. Za reakcijo smo potrebovali
koncentracijo

ligaze

5

U/μL.

Končni

volumen

reakcije

je

znašal

101

μL.

Mikrocentrifugirko z reakcijsko zmesjo smo čez noč pustili v termobloku, ki smo ga
nastavili na 16 °C.
Naslednje jutro smo reakcijsko zmes očistili po postopku iz poglavja 3.2.6, za elucijo pa
smo uporabili 27 μl bidestilirane vode.
Na tej stopnji je bilo potrebno zapolniti tudi proste nukleotide, ki so nastali na obeh koncih
fragmentov. Za to smo uporabili PCR MasterMix, ki vsebuje Taq DNA polimerazo,
deoksinukleotide in ostale komponente potrebne za PCR. Našemu vzorcu z DNA smo
dodali 25 μL PCR MasterMixa, rahlo premešali in deset minut inkubirali pri 70 °C.
Po končani inkubaciji smo vzorec zopet očistili po postopku iz poglavja 3.2.6 in na koncu
eluirali v 32 μL. V tej fazi je bil naš vzorec pripravljen za postopek imunoprecipitacije, del
vzorca pa smo shranili za kasnejši PCR. Preden smo se lotili imunoprecipitacije, smo še
spektrofotometrično izmerili koncentracijo DNA.
3.2.9

Imunoprecipitacija metilirane DNA

MeDip je hitra in enostavna metoda ločevanja metiliranih in nemetiliranih fragmentov
DNA. Postopek temelji na afinititeti protiteles proti 5-metilcitozinu do metiliranih
fragmentov DNA (slika 9). S postopkom MeDip smo želeli obogatiti metilirano fetalno
DNA. Fetalna DNA je na sedmih tarčnih regijah, ki se nahajajo na 21. kromosomu,
hipermetilirana v primerjavi z materino DNA. Postopek imunoprecipitacije je nespecifičen,
torej vzorec obogati ne le s fetalnimi tarčnimi regijami, ampak z vsemi DNA fragmenti, ki
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so metilirani. Pri našem postopku je bilo predvsem pomembno, da smo učinkovito ločili
tarčne regije matere in ploda.

Slika 9: Princip imunoprecipitacije metilirane DNA [32].

Ena vdolbinica predstavlja prostor za imunoprecipitacijo enega vzorca. Vdolbinica je
premazana s slojem, ki dopušča vezavo protiteles, kar predstavlja predpripravo za
imunoprecipitacijo. V 100 μL pufra MC1 smo dodali 1 μL raztopine protitelesa proti 5metilcitozinu. Rahlo smo premešali s pipetiranjem in previdno nanesli na dno vdolbinice,
ki smo jo nato prekrili s parafilmom in inkubirali pri sobni temperaturi 60 minut. Po
pretečeni inkubaciji smo vdolbinico sprali s 150 μL pufra MC1, spiranje pa nato ponovili
še s 150 μL pufra za spiranje. Postopek smo nadaljevali z nanašanjem predhodno
pripravljenega vzorca. V eno vdolbinco smo nanesli od 0,5 do 1 μg DNA, preostanek pa
smo uporabili v nadaljevanju postopka kot imunološko neobdelano DNA (input DNA). V
mikrocentrifugirko smo odpipetirali potreben volumen vzorca in z reakcijskim pufrom
(MC2) dopolnili do 110 μL. Mešanico smo previdno premešali in celoten volumen nanesli
na dno vdolbinice, ki smo jo nato prekrili s parafilmom. Vzorec smo inkubirali dve uri pri
sobni temperaturi na orbitalnem stresalniku pri 50 - 100 rpm. V dveh urah inkubacije se je
metilirana DNA vezala na protitelesa, nemetilirani fragmenti pa so ostali v reakcijskem
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pufru. Po vezavi smo vzorec previdno odstranili s pipeto in vdolbinico trikrat sprali s 150
μL pufra za spiranje. Tako smo se znebili nemetilirane DNA in s tem tudi materinih tarčnih
regij na 21. kromosomu. Nato smo na dno vdolbinice dodali encim proteazo K, ki smo jo
pripravili tako, da smo v 60 μL pufra MC4 dodali 1 μL encima, previdno premešali in
odpipetirali na dno. Vdolbinico smo nato pokrili in inkubirali 60 minut na 65 °C. Pri tem je
prišlo do razgradnje protiteles, posledično pa se je vezana DNA sprostila v pufer.
Po enourni inkubaciji je sledilo čiščenje, ki smo ga opravili s kolono in
mikrocentrifugirkami iz kompleta. Vsa centrifugiranja smo opravili pri sobni temperaturi v
tridesetih sekundah pri 12000 rpm. Najprej smo na kolono nanesli 100 μL vezavnega
pufra, hkrati pa smo na vzorec, ki se je še nahajal v vdolbinici, nanesli 180 μL 100 %
etanola. Vzorec z etanolom smo nato nanesli na kolono, nato pa kolono skupaj z zbiralno
tubo centrifugirali, pri čemer se je DNA iz vzorca vezala na membrano v koloni. Kolono
smo nato dvakrat sprali z 200 μL 90 % etanola. Za elucijo smo na koncu uporabili 22 μL
elucijskega pufra iz kompleta.
Po postopku imunoprecipitacije smo tako imeli približno 20 μL imunoprecipitirane DNA
in približno 8 do 10 μl neobdelane input DNA, ki je še vedno vsebovala vso DNA iz
vzorca materine krvi.
3.2.10 Verižna reakcija s polimerazo s predhodno ligacijo enakih DNA zaporedij na
fragmente DNA (LM-PCR)
PCR je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik v biotehnološkem laboratoriju. Gre za
pomnoževanje specifičnih odsekov DNA iz zelo širokega nabora DNA verig, ki jih
specificiramo z uporabo dveh točno določenih oligonukleotidnih začetnikov. Njihovo
zaporedje je komplementarno začetnemu in končnemu delu odseka DNA, ki ga želimo
pomnožiti. Pomnoževanje poteka v smeri od 5’ proti 3’ koncu. Encim, ki omogoča
pomnoževanje, je termostabilna DNA polimeraza. Poleg omenjenih komponent za vsako
PCR reakcijo potrebujemo še osnovne gradnike nukleinskih kislin (štirje deoksinukleotidi),
reakcijski pufer in matrično DNA [33]. Vsak PCR postopek je običajno sestavljen iz treh
glavnih stopenj (slika 10). V želji, da bi povečali količino DNA, smo izvedli LM-PCR.
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Slika 10: Princip pomnoževanja DNA fragmentov z
metodo PCR [33].

Za vsak vzorec smo pripravili dve reakcijski mešanici, eno za input DNA in drugo za
imunoprecipitirano DNA. Preden smo začeli s postopkom, smo previdno in počasi odtalili
vse kemikalije. Viale smo imeli večino časa na ledu. Ko smo vse odtalili, smo jih še rahlo
premešali in v malo PCR mikrocentrifugirko napipetirali potrebne komponente. Končni
reakcijski volumen je znašal 25 μL. Najprej smo dodali 2,5 μL reakcijskega pufra, nato 4
μl raztopine vseh štirih deoksinukleotidov in 0,5 μL oligonukleotidnega začetnika
oligoJW102. Dodali smo še približno 100 ng vzorca z DNA bodisi imunoprecipitirane
DNA bodisi input DNA, potreben volumen pa smo preračunali glede na izmerjeno
koncentracijo s spektrofotometričnim merilcem. Kot predzadnjo smo dodali bidestilirano
vodo, in sicer v količini, ki je bila potrebna, da je po dodatku polimeraze končni volumen
znašal 25 μL. Na koncu smo dodali še 0,25 μL encima polimeraze. Na koncu smo se
prepričali, da je bila vsa tekočina na dnu.
Mikrocentrifugirke smo postavili v za to namenjene vdolbinice v napravi za PCR, zaprli
pokrov in nastavili program (preglednica VII).
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Preglednica VII: Program LM-PCR.

Temperatura (°C)

Čas

Število ciklov

Aktivacija encima

95

10 minut

1

Denaturacija

94

30 sekund

Prileganje začetnikov
in podaljševanje

30
68

3 minute

68

10 minut

verige
Končno podaljševanje
verige

1

Po končanem postopku smo program ustavili in iz naprave vzeli mikrocentrifugirke z
reakcijsko mešanico. Vsak produkt posebej smo očistili po postopku iz poglavja 3.2.6.
DNA smo eluirali v 32 μL bidestilirane vode, segrete na 60 °C. Na tej stopnji smo imeli za
vsak vzorec krvi dva vzorca DNA, ki sta bila pripravljena na analizo z verižno reakcijo s
polimerazo v realnem času.
3.2.11 Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR)
Z namenom, da bi koncentracijo DNA lahko spremljali tekom PCR eksperimenta, so leta
1996 oblikovali in objavili metodo RT-PCR. Takrat je bila to najbolj točna in občutljiva
metoda za detekcijo in kvantifikacijo nukleinskih kislin. RT-PCR omogoča sprotno
detektiranje fluorescentnega signala, ki je sorazmeren trenutni koncentraciji nukleinskih
kislin v posameznem vzorcu, s pomočjo interkalirajočih barvil, ki ob ekscitaciji s svetlobo
prave valovne dolžine oddajo signal.
Tekom postopka pomnoževanja se zvrstijo štiri faze (sliki 11 in 12). Prva faza je faza
bazne linije, ki označuje detekcijski minimum. Kljub temu da v tej fazi še ne dobimo
signala, pomnoževanje že poteka. Naslednja faza je faza pomnoževanja fragmentov DNA z
eksponento hitrostjo. To je maksimalna hitrost naraščanja koncentracije in traja od prvega
detektiranega signala dalje, ki je izražen z zaporednim številom cikla (pražni cikel – Ct), v
katerem količina DNA preseže prag, ki loči signal od šuma. Trajanje eksponentne faze je
odvisno od začetne koncentracije fragmenta, ki ga pomnožujemo. V tej fazi iz vsakega
fragmenta v vsakem ciklu nastaneta dve molekuli. Sledi linearna faza pomnoževanja, kjer
se hitrost pomnoževanja nekoliko zmanjša, v fazi platoja pa nove molekule skorajda ne
nastajajo več. Če bi pomnoževanje potekalo idealno, bi bili prisotni le prvi dve fazi.
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Slika 11: Prikaz vseh štirih faz pomnoževanja DNA molekul z metodo RT-PCR [34].

Slika 12: Graf pomnoževanja, ki ga generira naprava, s katero izvajamo RT-PCR. Odziv je
logaritemska vrednost količnika fluorescence SYBR Green-a in pasivne fluorescence.

Večina današnjih naprav za izvajanje RT-PCR temelji na detektiranju fluorescence. V
našem primeru smo kot barvilo uporabili SYBR Green, ki deluje kot interkalator. Gre za
nespecifičen način detekcije, saj se barvilo ne glede na nukleotidno zaporedje interkalira v
nastajajočo dvovijačnico, čemur sledi povišanje fluorescence [34].
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Za izvedbo RT-PCR smo uporabili mikrotitrske plošče s 96 vdolbinicami, ki smo jih pred
izvedbo RT-PCR pokrili z optičnim filmom. V reakcijsko mešanico smo dali Master Mix,
matrično DNA, oligonukleotidne začetnike in bidestilirano vodo.
Pred izvedbo reakcij na vseh vzorcih, smo preizkusili še učinkovitost oligonukleotidnih
začetnikov.
3.2.11.1

Učinkovitost oligonukleotidnih začetnikov

Izbrali smo enega izmed vzorcev in na njem preizkusili učinovitost. Vzorec smo pripravili
po zgoraj opisanih postopkih z izjemo tega, da smo izpustili korak imunoprecipitacije.
Preizkusili smo učinkovitost vseh sedmih parov oligonukleotidnih začetnikov, ki določajo
tarčne regije na 21. kromosomu, ki smo jih želeli pomnoževati. Učinkovitost začetnikov
smo preizkusili pri predlaganih koncentracijah (preglednica VIII) [26].
Preglednica VIII: Uporabljene koncentracije oligonukleotidnih začetnikov.
Oligonukleotidna začetnika

Koncentracija

EP1L in EP1D

300 nM

EP4L in EP4D

900 nM

EP5L in EP5D

450 nM

EP6L in EP6D

900 nM

EP7L in EP7D

750 nM

EP10L in EP10D

300 nM

EP12L in EP12D

300 nM

Za vsakega izmed parov oligonukleotidnih začetnikov smo pripravili serijo količin DNA.
Količine DNA so znašale 500 ng, 100 ng, 20 ng, 4 ng in 0,8 ng na vdolbinico. Vse reakcije
smo izvajali v treh paralelah. Kot negativno kontrolo smo uporabili vodo namesto DNA, s
čimer smo preverili čistost kemikalij. Po LM-PCR programu in po čiščenju smo izmerili
koncentracijo DNA z napravo NanoDrop. Glede na izmerjeno koncentracijo smo
izračunali potreben volumen vzorca z DNA in volumen bidestilirane vode.

Preglednica IX: Material potreben za izvedbo RT-PCR.

Material

Volumen

Levi začetnik

2,5 μL
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Desni začetnik

2,5 μL

Matrična DNA

7,5 μL
(željene količine DNA so

Bidestilirana voda

navedene zgoraj)

SybrGreen (2X)

12,5 μL

Končni volumen

25 μL

Poleg DNA in bidestilirane vode smo potrebovali še ostale kemikalije (preglednica IX).
Spodaj je prikazan primer izračuna potrebnih količin posameznih kemikalij za par
oligonukleotidnih začetnikov EP1.
Pripravili smo 50 μL raztopine posameznega začetnika (levega in desnega).
Czačetna(EP1L in EP1D) = 100 μM

Ckončna(EP1L in EP1D) = 300 nM
Začetno koncentracijo začetnika je bilo potrebno razredčiti 333,33-krat. Pri zadnjem
koraku smo že opravili 10-kratno redčitev, ko smo 2,5 μL raztopine začetnika redčili na 25
μL. Ostala nam je še 33,33-kratna redčitev, ki smo jo opravili predhodno.

50 μl : 33,33 = 1,5 μL

Če smo torej želeli 50 μL končne raztopine oligonukleotidnega začetnika, smo potrebovali
1,5 μL originalne neredčene raztopine. Zmešali smo torej 1,5 μL originalne raztopine
začetnika in ji dodali 48,5 μL bidestilirane vode. Raztopino smo nato previdno premešali
in dodali 2,5 μL v posamezno reakcijsko mešanico. Postopek smo ponovili še pri drugem
začetniku iz para. Volumni originalnih raztopin, ki so potrebni za vse pare začetnikov, so
predstavljeni v preglednici X.
Preglednica X: Potrebni volumni originalnih raztopin začetnikov in bidestilirane vode, da smo
dobili končni volumen 50 μl s predpisano koncentracijo.

Par

Volumen

Volumen

oligonukleotidnih

originalne

bidestilirane vode

začetnikov

raztopine (μL)

(μL)

EP1L in EP1D

1,5

48,5
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Končna
koncentracija
300 nM

EP4L in EP4D

4,5

45,5

900 nM

EP5L in EP5D

2,25

47,75

450 nM

EP6L in EP6D

4,5

45,5

900 nM

EP7L in EP7D

3,75

46,25

750 nM

EP10L in EP10D

1,5

48,5

300 nM

EP12L in EP12D

1,5

48,5

300 nM

Mikrotitrsko ploščo smo pripravljali v laminariju po shemi iz preglednice XI. Vse volumne
iz preglednice IX smo pomnožili s številom vdolbinic, ki smo jih želeli zapolniti. Glede na
to, katere pare oligonukleotidnih začetnikov smo preizkušali, smo pripravili ustrezne
redčitve vsakega začetnika posebej. Par začetnikov smo nato zmešali skupaj in dodali še
SYBRGreen. Hkrati smo pripravili še ustrezne redčitve matrične DNA. V mikrotitrsko
ploščo smo najprej odpipetirali raztopine DNA, nato pa še reakcijsko mešanico. V vsako
vdolbinico smo dali 7,5 μL raztopine matrične DNA in 17,5 μL reakcijske mešanice.
Ploščo smo previdno prekrili s folijo, nato pa jo centrifugirali dve minuti pri 1900 rpm z
namenom, da je bila vsa tekočina na dnu vdolbinic. Ploščo smo nato prekrili še z zaščitno
gumo in jo vstavili v napravo za RT-PCR. Nastavili smo program iz preglednice XII.
Preglednica XI: Shema ene mikrotitrske plošče za preverjanje učinkovitosti oligonukleotidnih
začetnikov.
Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F

H2O

X

X

H2O

X

X

H2O

X

X

H2O

X

X

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

A

100

B

20

C

4

D

0,8

E

V vrsti A smo imeli 500 ng DNA/vdolbinico, v vrsti B 100 ng DNA/vdolbinico, v vrsti C 20 ng
DNA/vdolbinico, v vrsti D 4 ng DNA/vdolbinico in v vrsti E 0,8 ng DNA/vdolbinico. Vdolbinice
F1, F4, F7 in F10 predstavljajo negativne kontrole. Za preverjanje učinkovitosti enega para smo
torej porabili 15 vdolbinic, kar je tudi shematsko prikazano. X = prazna vdolbinica
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Preglednica XII: Program RT-PCR.

Temperatura (°C)

Čas

Število ciklov

Začetni program

50

2 minuti

1

Aktivacija encima

95

10 minut

1

Denaturacija

95

15 sekund

60

60 sekund

Prileganje
začetnikov in
podaljševanje

40

verige
Rezultate smo analizirali tako, da smo najprej izračunali povprečno vrednost treh števil C t
za posamezne količine DNA. Nato smo narisali umeritveno premico (x os – logaritemske
vrednosti količine DNA, y os – povprečno število Ct) in določili enačbo premice.
Učinkovitost začetnikov smo izračunali po formuli:
E = (10(-1/naklon)-1) x 100 %
3.2.11.2

(enačba 1)

Testiranje vzorcev z RT-PCR

Na tej stopnji smo imeli pripravljena dva dela enega vzorca, torej input DNA in
imunoprecipitirano DNA, ki smo ju testirali z RT-PCR.
Po postopku iz poglavja 3.2.11.1 smo pripravili raztopine oligonukleotidnih začetnikov,
ustrezne pare smo združili in dodali še raztopino SYBRGreen. Potrebovali smo 20 ng
matrične DNA na vdolbinico, tej zahtevi ustrezno pa smo tudi pripravili redčitve matrične
DNA z bidestilirano vodo. Za en vzorec smo tako imeli pripravljenih sedem različnih
reakcijskih mešanic, za vsak par začetnikov posebej, in matrično DNA v ustrezni
koncentraciji. Končni volumen pripravljenih raztopin smo prilagodili glede na število
vdolbinic, ki smo jih želeli zapolniti. Pripravili smo mikrotitrsko ploščo, kot je prikazano v
preglednici XIII, jo vstavili v napravo in nastavili program iz preglednice XII.
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Preglednica XIII: Shema ene mikrotiterske plošče za testiranje posameznih vzorcev.
Imunoprecipitirano DNA smo testirali v treh paralelah, input DNA pa v duplikatih.
VZOREC 1
Imunoprec. DNA
1

2

3

4

VZOREC 2

Input DNA
5

6

Imunoprec. DNA
7

8

9

Input DNA
10

11

12

EP1

A

X

X

EP4

B

X

X

EP5

C

X

X

EP6

D

X

X

EP7

E

X

X

EP10

F

X

X

EP12

G

X

X

H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.11.3 Analiza pražnih ciklov (Ct)
Po končanem delu v laboratoriju smo računsko analizirali rezultate. Najprej smo izračunali
povprečno vrednost pražnih ciklov treh paralel pri imunoprecipitirani DNA in dveh paralel
pri input DNA. Nato smo sledili postopku iz dveh člankov [27], [28].
Postopek izračuna:
1. E (učinkovitost parov oligonukleotidnih začetnikov) = 10(-1/naklon) = 2
(enačba 2)

(Naklon = -3,32)

2. Za vsak vzorec posebej smo izračunali razliko med povprečno Ct pri input
DNA in pri imunoprecipitirani DNA.
ΔCtPK Normalen = CtPK Normalen Input – CtPK Normalen IP

(enačba 3)

ΔCtPK T21 = CtPK T21 Input – CtPK T21 IP

(enačba 4)

PK – periferna kri
T21 – trisomija 21
Normalen – vzorec negativen na DS
IP – imunoprecipitirana DNA
Input – Imunološko neobdelana DNA
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3. Vrednosti razlik povprečja Ct smo normalizirali.
ΔCtPK Normalen

Norm ΔCt vrednost

PK Normalen

=E
ΔCtPK T21

Norm ΔCt vrednostPB T21 = E

(enačba 5)
(enačba 6)

4. Poiskali smo mediano med normaliziranimi vrednostmi razlik povprečij Ct-jev
normalnih vzorcev za posamezne pare oligonukleotidnih začetnikov.
5. Izračunali smo razmerja za posamezne pare začetnikov
XVzorec; EP = Norm ΔCtPK Vzorec (Normalen ali T21) / Mediana (Norm ΔCtPK Normalen)
(enačba 7)
6. Izračunali smo vrednost D po formuli:
D = -4,908 + 0,254 XEP1 + 0,409 XEP4 + 0,793 XEP5 + 0,324 XEP6 + 0,505 XEP7 +
0,508 XEP10 + 0,691 XEP12
(enačba 8)
7. V primeru, da je D > 0,789, gre za trisomijo 21; ko je D ≤ 0,789, gre za
normalen vzorec.
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4. REZULTATI
Testirali smo 26 vzorcev periferne krvi nosečnic. 25 vzorcev je bilo normalnih, pri enem
pa je bila potrjena trisomija 21. DS pri šestindvajsetem (V26) vzorcu smo z dobljenimi
rezultati potrdili tudi mi. Rezultati kažejo, da bodo pri sami metodi potrebne določene
izboljšave, da bodo njeni rezultati bolj zanesljivi, metoda pa bolj občutljiva in natančna.

4.1 Rezultati AGE
Po sonikaciji smo preverili velikost fragmentov DNA z AGE. Na podlagi rezultatov smo
izbrali primeren program sonikacije. Kot optimalnega smo izbrali program 10 – 30 ciklov,
30 s ON, 10 s OFF.

Slika 13: Pod številko 1 se nahaja
označevalec velikostnega reda 50 bp –
1000 bp, pod številko 2 pa vidimo
označevalec velikostnega reda 250 bp –
10000 bp. Pod številko 3 se nahaja produkt
sonikacije s kombinacijo številka 10.

4.2 Učinkovitost oligonukleotidnih začetnikov
Rezultati RT-PCR so prikazani kot pražni cikli, pri katerih fluorescenčni signal doseže
detekcijsko mejo. Nižji je pražni cikel, višja je začetna količina DNA v vzorcu. Iz treh
paralel smo izračunali povprečje pražnih ciklov.
Kot primer je predstavljen izračun učinkovitosti za par oligonukleotidnih začetnikov EP10
(preglednica XIV in slika 14).
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Preglednica XIV: Rezultati RT-PCR eksperimenta za določanje učinkovitosti oligonukleotidnih
začetnikov za par EP10. Pri vdolbinicah, ki so namesto matrične DNA vsebovale vodo, signala ni
bilo moč zaznati.
Količina DNA/vdolbinico

Log(količina DNA)

Povprečje Ct

500 ng

2,698970004

27,77

100 ng

2

28,88

20 ng

1,301029996

31,17

4 ng

0,602059991

33,16

0,8 ng

-0,096910013

36,44

Število pražnih ciklov

EP10

-1

y = -3,0931x + 35,508
R² = 0,9729

40
35
30
25
20
15
10
5
0

EP10

Linearna (EP10)

0

1
Log(količina DNA)

2

3

Slika 14: Umeritvena premica za par oligonukleotidnih začetnikov EP10. Na x osi so logaritemske
vrednosti količine DNA; na y osi je število pražnih ciklov.

Učinkovitost za par EP10 je po izračunu znašala 110,1 %. Na takšen način smo izračunali
učinkovitosti vseh parov oligonukleotidnih začetnikov.
Preglednica XV: Učinkovitosti parov začetnikov.

Par oligonukleotidnih začetnikov

Učinkovitost (%)

EP1L in EP1D

120,1

EP4L in EP4D

117,0

EP5L in EP5D

107,5

EP6L in EP6D

106,8

EP7L in EP7D

107,5
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EP10L in EP10D

110,5

EP12L in EP12D

99,5

Privzeli smo, da so pari oligonukleotidnih začetnikov 100 % učinkoviti.

4.3 Določitev mediane
Tekom študije smo sproti oblikovali mediano normaliziranih vrednosti razlik Ct-jev
normalnih vzorcev za posamezne pare oligonukleotidnih začetnikov (preglednica XVI). Na
tak način se je mediana z vsakim testiranim vzorcem spremenila, zato smo morali z vsakim
novim testiranim vzorcem tudi ponovno izračunati D vrednosti za vse že predhodno
testirane vzorce. Več je testiranih vzorcev, bolj pravilna in točna je mediana, s katero
računamo. Na mediano ne vpliva vzorec, ki je bil pozitiven na DS.
Preglednica XVI: Normalizirane vrednosti razlik Ct-jev za vsak par oligonukleotidnih začetnikov
za vsak normalen vzorec posebej, iz katerih smo dobili mediano, ki smo jo uporabili v izračunu.
Norm

ΔCt

EP1

EP4

EP5

EP6

EP7

EP10

EP12

V1

0,00004

0,10658

0,01663

0,00060

0,17801

0,00011

0,00013

V2

0,11826

0,76313

0,27357

0,65975

1,60214

0,12500

0,07229

V3

0,00103

0,85264

0,15283

0,04095

0,92019

0,00252

0,09151

V4

0,00508

0,00962

0,04639

0,00152

13,26911

0,00675

0,00033

V5

0,00157

0,00274

0,14260

0,00155

0,79004

0,98623

0,02179

V6

0,05112

0,18301

0,03768

0,00832

0,23326

0,05256

0,13584

V7

0,01978

0,53961

0,13870

0,00001

0,47632

0,03258

0,01370

V8

0,14260

0,50000

0,06470

0,03213

0,00011

0,17135

0,04803

V9

0,10153

0,31864

0,05042

0,00781

0,09606

0,09214

0,01053

V10

0,00008

0,47303

0,11663

0,03794

0,30566

0,08900

0,11826

V11

0,00029

0,23165

0,00220

0,00237

2,31338

0,00025

0,03235

V12

0,00212

0,20027

0,06164

0,01314

0,43528

0,00929

0,00666

V13

0,06983

0,32534

0,17194

0,05183

3,20428

0,01488

0,08657

V14

0,00009

0,15283

0,00072

0,00153

0,16154

0,00600

0,00038

V15

0,07330

0,20877

0,03303

0,00088

0,00193

0,10511

0,04737

vrednost
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V16

0,02778

0,26425

0,01629

0,09087

0,07032

0,01499

0,00430

V17

0,01192

0,20166

0,00458

0,02702

0,20306

0,00152

0,00218

V18

0,04671

0,33217

0,27168

0,02721

0,01978

0,06121

0,09151

V19

0,06337

0,73204

0,02721

0,06515

0,17801

0,05872

0,01652

V20

0,00055

0,61132

0,14865

0,04450

0,01910

0,15073

0,00996

V21

0,10153

2,84810

0,16494

0,08717

0,16609

0,11991

0,00024

V22

0,02683

0,28127

0,15496

0,13679

0,09343

0,00996

0,00249

V23

0,02956

0,24827

0,11991

0,03590

0,21915

0,00028

0,00172

V24

0,05042

0,29730

0,04607

0,04481

0,22068

0,09473

0,00085

V25

0,10224

0,26062

0,27932

0,19345

0,06699

0,00058

0,13490

Mediana

0,02778

0,28127

0,06470

0,03213

0,20306

0,03258

0,01370

4.4 Vrednosti D za posamezne vzorce
Kriterij za določitev prisotnosti DS je vrednost D. V kolikor je vrednost D ≤ 0,789, gre za
normalen vzorec in trisomija 21 ni prisotna. Če je vrednost D > 0,789, pa ima plod DS
[28]. Z v našem laboratoriju postavljeno in prilagojeno metodo smo pravilno določili 12
vzorcev od 25 normalnih. Ostali normalni vzorci so bili lažno pozitivni. Pravilno smo
določili tudi status vzorca z DS. Iz tega sledi, da je občutljivost izvedene metode 48%.
Specifičnosti metode ne moremo določiti zaradi pomanjkanja pozitivnih vzorcev.
Vrednosti D za posamezne vzorce so predstavljene v preglednici XVII.
Preglednica XVII: D vrednosti za posamezne vzorce, ki smo jih pridobili po računskem postopku
iz poglavja 3.2.11.3.

Vzorec

Status

D vrednost

V1

Normalen

-4,09

V2

Normalen

16,87

V3

Normalen

5,57

V4

Normalen

28,86

V5

Normalen

15,32

V6

Normalen

4,62

V7

Normalen

0,14

V8

Normalen

3,34
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V9

Normalen

-0,61

V10

Normalen

5,71

V11

Normalen

2,87

V12

Normalen

-2,15

V13

Normalen

11,40

V14

Normalen

-4,15

V15

Normalen

0,51

V16

Normalen

-2,53

V17

Normalen

-3,54

V18

Normalen

5,23

V19

Normalen

-0,08

V20

Normalen

1,16

V21

Normalen

5,36

V22

Normalen

-0.46

V23

Normalen

-1,81

V24

Normalen

-0,93

V25

Normalen

8,76

V26

Trisomija 21

28,20

4.5 Vrednosti D za posamezne vzorce brez regije EP7
Med delom smo naleteli na veliko težav pri regiji EP7, saj je prinašala zelo variabilne
rezultate. Pri večini vzorcev in regij smo zaznali trend, da so pražni cikli input DNA nižji
od pražnih ciklov imunoprecipitirane DNA, kar se nam zdi smiselno. V input DNA imamo
namreč v primeru normalnega vzorca štiri kopije določene regije, dve materini in dve
plodovi, medtem ko imamo v primeru imunoprecipitirane DNA le dve plodovi kopiji.
Nižje število kopij v eni vdolbinici pa prinaša višje pražne cikle. V primeru regije EP7 se
je pri vzorcih V2, V4, V11 in V13 pojavil problem, da so bili pražni cikli
imunoprecipitirane DNA nižji od input DNA, kar prinaša zelo visoke vrednosti D. Problem
je lahko razviden tudi iz preglednice XVI, kjer vidimo, da so vse normalizirane vrednosti
za začetnika regije EP7 nižje od 1, razen v navedenih štirih primerih. Enak problem smo
zaznali tudi pri vzorcih V1, V14 in V23, kar pa smo odpravili s ponovitvijo testiranja.
Zaradi zaznanega problema smo se odločili regijo EP7 izključiti iz izračuna, rezultati pa so
predstavljeni v preglednici XVIII. Za nov izračun smo ponovili vse računske korake iz
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poglavja 3.2.11.3, razen šestega koraka. Uporabili smo namreč naslednjo končno formulo
(brez regije EP7):
D = -4,908 + 0,254 XEP1 + 0,409 XEP4 + 0,793 XEP5 + 0,324 XEP6 + 0,508 XEP10 + 0,691
XEP12
Preglednica XVIII: D vrednosti brez regije EP7 za posamezne vzorce.

Vzorec

Status

D vrednost
(brez regije EP7)

V1

Normalen

-4,53

V2

Normalen

12,89

V3

Normalen

3,28

V4

Normalen

-4,14

V5

Normalen

13,35

V6

Normalen

4,04

V7

Normalen

-1,04

V8

Normalen

3,33

V9

Normalen

-0,85

V10

Normalen

4,95

V11

Normalen

-2,88

V12

Normalen

-3,23

V13

Normalen

3,43

V14

Normalen

-4,55

V15

Normalen

0,51

V16

Normalen

-2,70

V17

Normalen

-4,04

V18

Normalen

5,18

V19

Normalen

-0,52

V20

Normalen

1,11

V21

Normalen

4,94

V22

Normalen

-0.69

V23

Normalen

-2,35

V24

Normalen

-1,48
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V25

Normalen

8,59

V26

Trisomija 21

26,83

Ko regijo EP7 izključimo iz izračuna, sicer ne moremo več uporabiti meje 0,789 za
diskriminacijo med normalnimi in prizadetimi plodi, vendar vseeno vidimo veliko boljši
trend k pravilni določitvi DS. Vzorec z DS res močno odstopa od vseh ostalih normalnih
vzorcev. Vrednost D normalnega vzorca z najvišjo vrednostjo je za več kot polovico
manjša od vrednosti D vzorca pozitivnega na DS.
Enak problem smo zaznali tudi pri enem vzorcu pri regiji EP4. Ker se težava ni ponavljala
pri več vzorcih, te regije nismo izključili iz enačbe.
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5. RAZPRAVA
Uporabljena metoda temelji na razlikovanju materine in fetalne DNA na podlagi njunih
različnih epigenetskih lastnosti v periferni krvi nosečnice. Glede na to da se fetalna DNA v
materini cirkulaciji pojavi že prej, po nekaterih podatkih že po dvaintridesetih dneh
nosečnosti [14], bi lahko tovrstne teste opravljali tudi bolj zgodaj v nosečnosti. Tako bi
morebitne pozitivne rezultate na DS lahko varno potrdili z invazivnimi testi, ki bi bili v
prvi fazi uvajanja v klinično prakso še nujno potrebni. Po drugi strani pa je tudi znano, da z
dolžino nosečnosti narašča frakcija proste fetalne DNA glede na celotno DNA v materini
cirkulaciji [35]. Ta je pomembna za izvedbo celotnega testa, če želimo pridobiti čimbolj
pravilne podatke. Ozirajoč se na slednje dejstvo, bi bilo potrebno sprejeti nek kompromis,
kdaj bi bil idealen čas za izvedbo neinvazivnega presejalnega testa.
Ko z imunoprecipitacijo povečamo delež fetalne DNA, izvedemo kvantifikacijo določenih
regij na kromosomu 21, s čimer lahko ugotovimo prisotnost DS. Kot je razvidno iz sheme
v poglavju 2, najprej iz materine periferne krvi izoliramo DNA, ki jo nato fragmentiramo s
sonikacijo. Po zagotovitvi topih koncev na vsakem fragmentu izvedemo ligacijo, kar
pomeni, da pridobimo enako sekvenco na obeh koncih vseh fragmentov. Na delu vzorca
nato izvedemo Me-DIP, kar pomeni, da ta del vzorca nespecifično obogatimo z
metiliranimi regijami. Imunoprecipitiran del vzorca tako vsebuje tarčne regije, ki so, v
kolikor je imunoprecipitacija popolnoma uspešna, fetalne, in tudi vse ostale metilirane
regije. V kolikor ima plod DS, imamo tri kopije tarčnih regij, v nasprotnem primeru pa le
dve. V input DNA, torej v delu vzorca, ki ni imunoprecipitiran, pa imamo še vedno vso
metilirano in nemetilirano DNA. Nato z obema deloma vzorca izvedemo LM-PCR, s
katerim nespecifično pomnožimo vse fragmente DNA, saj uporabimo oligonukleotidne
začetnike, ki so komplementarni fragmentu, ki smo ga predhodno pripeli na fragmente
DNA. S tem si zagotovimo dovolj materiala za naslednjo stopnjo. Na koncu izvedemo še
kvantifikacijo z metodo RT-PCR. Pri input DNA dodatna kopija tarčne regije pri morebitni
prisotnosti DS ne vpliva na število pražnih ciklov, saj je fetalna DNA v ozadju materine
DNA še precej razredčena. Pri imunoprecipitirani DNA pa je fetalna DNA precej
obogatena in se morebitna dodatna tarčna regija pri plodu že izraža tudi v številu pražnih
ciklov, katerih število je ob pozitivnem rezultatu na DS nižje kot pri normalnem plodu.
Tako je število pražnih ciklov ob prisotnosti DS pri imunoprecipitirani DNA precej
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podobno kot pri input DNA. Pri normalnem plodu se števili ciklov precej razlikujeta,
vedno pa je višje število pri imunoprecipitiranem delu vzorca.
Glede na opažanja in izkušnje smo originalni protokol iz literature nekoliko spremenili in
ga prilagodili. Tako v našem laboratoriju in z našo opremo daje rezultate, ki nakazujejo, da
ima metoda potencial, da bi se lahko v prihodnosti prenesla v klinično prakso. Oblikovali
smo tudi nekaj predlogov, s katerimi bi lahko metodo v prihodnje še nekoliko izboljšali.

5.1 Izolacija DNA
Z izolacijo DNA iz periferne krvi nosečnic smo pridobili celotno DNA, ki se je nahajala v
vzorcu. Govorimo torej o prosti fetalni in materini DNA v krvi in tudi o DNA, ki se nahaja
v krvnih celicah. V prihodnje predlagamo postopek izolacije DNA, ki ne bi vseboval tudi
lize celic, z namenom, da bi izolirali le prosto izvencelično DNA. Na ta način bi bila
fetalna DNA bolj koncentrirana in bi sam presejalni test kazal vidnejše razlike v rezultatih
med pozitivnimi in negativnimi vzorci na DS. V materinem krvnem obtoku se sicer
nahajajo tudi plodove celice, vendar v majhni količini (približno dve celici na mL krvi)
[36]. Njihov doprinos k prosti fetalni DNA je v primerjavi z doprinosom materine celične
DNA k materini prosti DNA izjemno majhen. Še enostavnejša rešitev bi bila seveda
izolacija DNA iz krvne plazme nosečnice.

5.2 Sonikacija DNA
Ustrezen program sonikacije smo določili s preizkušanjem. Izvedli smo več različnih
programov, pri čemer smo spreminjali število ciklov in dolžino aktivnega soniciranja.
Vsak eksperiment smo nato preverili z AGE. Na ta način smo oblikovali program, ki je bil
najbolj optimalen za pridobitev fragmentov ustreznih velikosti.
Pri sonikaciji bi se zaradi njene nespecifičnosti teoretično lahko zgodilo, da pride do
cepitve znotraj tarčnih regij (slika 15). Tako bi izgubili verodostojnost naših rezultatov. V
prihodnje bi lahko preizkusili druge bolj specifične načine fragmentacije, kot je na primer
cepitev z restriktazami, katerih cepitvena mesta se ne bi nahajala znotraj tarčnih regij na
21. kromosomu.
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Slika 15: Možni zapleti pri sonikaciji zaradi njene nespecifičnosti.

5.3 Ustvarjanje topih koncev
Za ustvarjanje topih koncev so raziskovalci v članku uporabili posamezne komponente
različnih proizvajalcev [26], mi pa smo uporabili kar komplet proizvajalca Fermentas za
ustvarjanje topih koncev. Po protokolu iz članka [26] naj bi inkubacija trajala 20 minut pri
12 °C, mi pa smo uporabili navodila iz kompleta in inkubirali 5 minut pri 20 °C. Za
čiščenje po pridobitvi topih koncev bi po navodilu raziskovalcev iz Cipra [26] morali
uporabiti najprej komplet DNA Clean and concentrator-5 (Zymo research corp, Glasgow,
UK), nato pa zadnjo elucijo izvesti z elucijskim pufrom iz seta QIAquick PCR Purification
Kit. Za poenostavitev procesa smo izvedli celotno čiščenje s slednjim kompletom. S
kompletom DNA Clean and concentrator-5 smo izgubljali ogromno dednega materiala,
zato smo se odločili, da ga ne bomo uporabljali. Tudi vse naslednje korake čiščenja smo
opravljali s kompletom QIAquick PCR Purification Kit. Komplet tudi zagotovi
fosforilacijo na 5’ koncih DNA fragmentov, kar je pomembno za ligacijo.

5.4 Ligacija
Ligacijo smo izvajali po standardnem postopku, torej pri 16 °C preko noči. Teoretično bi
po ligaciji in zagotovitvi topih koncev iz poglavja 3.2.8 morali prav vsi fragmenti DNA
imeti na obeh koncih določeno zaporedje, v našem primeru gre za zaporedje iz preglednice
VI (slika 16). Da je bila ligacija uspešna, lahko trdimo na podlagi tega, da so se fragmenti s
postopkom LM-PCR uspešno pomnoževali. Pri ligaciji topih koncev je uspešnost ponavadi
nekoliko slabša kot pri ligaciji lepljivih koncev.
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Slika 16: Shematski prikaz ligacije topih koncev

Ustrezno orientacijo pripetih kratkih zaporedij smo zagotovili s tem, da je bil en konec top,
drugi pa lepljiv. Da ni prihajalo do ligacije teh kratkih zaporedij med seboj, pa je posledica
dejstva, da 5’ konci niso bili fosforilirani.

5.5 Me-DIP
V proizvajalčevem postopku imunoprecipitacije je kot prvi korak predpisana sonikacija in
nato denaturacija. Po denaturaciji sledi ločitev input DNA in imunoprecipitirane DNA. Ker
smo želeli oba dela vzorca tretirati enako in ker smo s svojim postopkom sonikacijo
opravili že pred imunoprecipitacijo, smo denaturacijo izpustili in imunoprecipitacijo
opravili na nedenaturirani DNA. Menimo, da bi v prihodnje lahko v postopek uvedli tudi
denaturacijo in preizkusili, če so rezultati primerljivi.
Pri imunoprecipitaciji pride do obogatitve vzorca s fetalnimi tarčnimi regijami, ki so
hipermetilirane glede na materine tarčne regije. Pri DS so prisotne tri kopije kromosoma
21, kar se odraža tudi na številu naših tarčnih regij (slika 17). Po kvantifikaciji z RT-PCR
in po računskem postopku zaznamo razliko med vzorci z DS ali brez zaradi razlike v
številu fetalnih tarčnih regij.

47

Slika 17: Prikaz obogatitve metilirane DNA s postopkom imunoprecipitacije in shematska
obrazložitev, kako se pri izračunu izraža prisotnost oz. odsotnost DS [26].

5.6 LM-PCR
Empirično smo ugotovili, da se imunoprecipitirana DNA manj učinkovito pomnožuje kot
input DNA, kar pomeni, da smo včasih imeli težave s premajhno količino DNA za RTPCR. V tem primeru smo celoten postopek ponovili in običajno potem nismo imeli več
težav. Ob enaki uporabljeni količini DNA smo torej po postopku LM-PCR pri
imunoprecipitirani DNA dobili manj materiala kot pri input DNA. Po imunoprecipitaciji
metilirane DNA smo s spektrofotometrično meritvijo izmerili koncentracijo pridobljene
DNA. Običajno je bila koncentracija nižja od 15 ng/μl, kar je izjemno malo. Meritve so pri
tako nizki koncentraciji lahko nenatančne, poleg tega je bilo razmerje A 260/A280 običajno
višje od 1,8. To lahko nakazuje tudi na kontaminacijo z molekulami RNA ali enoverižno
DNA. Po imunoprecipitaciji vedno sledi pomnoževanje vseh prisotnih DNA fragmentov s
postopkom LM-PCR, za katerega smo v posamezni reakciji zaradi omenjenih težav vedno
uporabili maksimalen volumen vzorca z imunoprecipitirano DNA, kar nam je običajno
zagotovilo dovolj materiala za RT-PCR.
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5.7 RT-PCR
Rezultati RT-PCR so predstavljeni v obliki pražnih ciklov, iz števila katerih pri več
ponovitvah enake reakcije izračunamo povprečje. V primerih, ko gre za vzorec zdravega
ploda, je razlika povprečja pražnih ciklov med input DNA in imunoprecipitirano DNA
običajno nižja od -1, kar pomeni, da je Ct imunoprecipitirane DNA višji od Ct input DNA.
Pri vzorcih plodov z DS se števili pražnih ciklov približata, kar pomeni, da razlika lahko
znaša več kot -1. Pri prisotnem DS je število fetalnih metiliranih kopij tarčnih regij večje,
kar se kaže v nižjem številu pražnih ciklov. Razmerje za posamezne pare oligonukleotidnih
začetnikov je pri normalnem zdravem vzorcu običajno nižje ali enako 1. Pri DS bi
teoretično vsa razmerja morala biti višja od 1 (slika 17). V preglednicah XIX in XX sta
praktično prikazana oba primera.
Preglednica XIX: Primer povprečja pražnih ciklov za imunoprecipitirano DNA in input DNA,
njune razlike, normalizirane vrednosti in vrednost D. Prikazano na primeru normalnega vzorca V1.
V1

EP1

EP4

EP5

EP6

EP7

EP10

EP12

IP DNA

38,03

30,8

34,01

33,63

21,5

33,72

33,64

Input DNA

23,57

27,57

28,1

22,93

19,01

20,62

20,75

ΔCt

-14,46

-3,23

-5,91

-10,7

-2,49

-13,1

-12,89

Norm ΔCt

0,00004

0,10658

0,01663

0,00060

0,17801

0,00011

0,00013

XVzorec; EP

0,00160

0,37893

0,25703

0,01871

0,87661

0,00350

0,00962

Vred. D

-4,09

XVzorec;EP = razmerje za posamezne pare začetnikov med normalizirano vrednostjo in mediano.

Preglednica XX: Primer povprečja pražnih ciklov za imunoprecipitirano DNA in input DNA,
njune razlike, normalizirane vrednosti in vrednost D. Prikazano na primeru vzorca V26, ki je
pozitiven na DS.
V26

EP1

EP4

EP5

EP6

EP7

EP10

EP12

IP DNA

34,29

28,94

31,34

29,29

19,75

32,5

29,44

Input DNA

29,05

26,25

20,04

17,97

18,89

28,88

28,69

ΔCt

-5,24

-2,69

-11,3

-11,32

-0,86

-3,62

-0,75

Norm ΔCt

0,02646

0,15496

0,00040

0,00039

0,55095

0,08133

0,59460

XVzorec; EP

0,95265

0,55095

0,00613

0,01217

2,71321

2,49667

43,41126

Vred. D

28,20

XVzorec;EP = razmerje za posamezne pare začetnikov med normalizirano vrednostjo in mediano.
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Absolutna razlika pražnih ciklov imunoprecipitirane DNA in input DNA se pri vzorcu V26
pri nekaterih regijah zmanjša, kar vpliva na končno vrednost D. Pri izračunu najprej
dobimo višjo normalizirano vrednost, nato višje razmerje med normaliziranimi vrednostmi
posameznih regij in mediano za posamezno regijo, nato pa posledično višjo vrednost D. V
preglednici XX vidimo, da do omenjenega pojava pride pri regijah EP7 in EP12. Vrednost
D močno naraste in s tem lahko potrdimo prisotnost DS. Enak pojav so opazili tudi
razvijalci te metode [27], ko je prišlo do večjega odstopanja le pri določenih regijah,
vendar ne vedno pri istih regijah. Lahko je odstopala le ena regija ali pa več njih.
Pri regiji EP7 pa smo naleteli na težave, ki so se pojavile pri sedmih vzorcih, pri treh smo
jih s ponovitvijo celotnega postopka uspeli odpraviti, pri štirih pa ne. Na primeru iz
preglednice XXI (vzorec V4) je razvidno, da je regija EP7 krivec za nepravilno določitev
prisotnosti DS. Ker se je težava pojavila pri več vzorcih, smo regijo izključili in ponovno
izračunali vrednosti D. Celoten postopek je ostal enak, le da regije EP7 nismo vključili v
izračun. V primeru vzorca V4 je vrednost D po izključitvi omenjene regije padla na -4,14.
Preglednica XXI: Primer povprečja pražnih ciklov za imunoprecipitirano DNA in input DNA,
njune razlike, normalizirane vrednosti in vrednost D. Prikazano na primeru vzorca V4, pri katerem
so se pojavile težave z regijo EP7.
V4

EP1

EP4

EP5

EP6

EP7

EP10

EP12

IP DNA

37,45

30,84

33,68

33,75

18,57

34,14

35,37

Input DNA

29,83

24,14

29,25

24,39

22,3

26,93

23,79

ΔCt

-7,62

-6,7

-4,43

-9,36

3,73

-7,21

-11,58

Norm ΔCt

0,00508

0,00962

0,04639

0,00152

13,26911

0,00675

0,00033

XVzorec; EP

0,18301

0,03420

0,71698

0,04737

65,34478

0,20733

0,02385

Vred. D

28,86

5.8 Analiza pražnih ciklov
Kot je razvidno iz poglavja 5.7, predlagamo izključitev sedme regije iz algoritma. Glede na
rezultate RT-PCR je regija EP7 preveč variabilna, da bi lahko bila del izračuna, s katerim
bi pridobivali zanesljive rezultate za diagnozo oz. ugotavljanje tveganja za DS. Menimo
tudi, da bi bilo v prihodnje potrebno ponovno validirati mejno vrednost za ločevanje med
pozitivnimi in negativnimi vzorci. Sodeč po naših rezultatih bi bilo potrebno mejo
nekoliko zvišati. Po izključitvi regije EP7 je jasno, da vzorec z DS (vrednost D = 26,83)
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res močno odstopa od vseh ostalih rezultatov, torej ga je možno identificirati kot
pozitivnega na DS. Rezultati ostalih vzorcev pa se gibljejo v intervalu od -4,55 do 13,35.

5.9 Predlogi
Menimo, da daje raziskava spodbudne rezultate za prihodnost presejalnega testa. Očitno pa
je, da jo je potrebno še optimizirati. Potrebno bi bilo opraviti še obsežnejše raziskave na
večjem številu nosečnic, na podlagi katere bi določili mediano iz poglavja 4.3. Na večjem
in reprezentativnem vzorcu določena mediana bi bila bolj točna in posledično bi bili tudi
rezultati presejalnega testa bolj zanesljivi. V naši raziskavi tudi nismo imeli možnosti
nadzora nad zbiranjem in vključevanjem vzorcev v raziskavo. Testirani vzorci naj bi si bili
med seboj zelo različni, kar pomeni, da bi morali testirati krvne vzorce nosečnic različne
starosti, etnične pripadnosti, spola plodov pa naj bi bila zastopana v enakem deležu. V naši
raziskavi smo se omejili le na Slovenke, tako da smo variabilnost v smislu etnične
pripadnosti izgubili. Mogoče bi bilo povečati interval starosti nosečnic. Zanimivo bi bilo
tudi izračunati status naših vzorcev na podlagi mediane, ki so jo pridobili drugi
raziskovalci [28] in primerjati rezultate z našimi.
Strinjamo se z mnenjem skupine Han Qin-a , ki pravi, da bi morala biti diagnostična meja
postavljena v standardiziranih pogojih, saj bi le tako lahko bila uporabna tudi v ostalih
laboratorijih [37]. Prav tako bi morali enačbo in koeficiente, ki dajejo težo posameznim
tarčnim regijam na 21. kromosomu definirati in oblikovati v standardiziranih
laboratorijskih pogojih. Formula, ki so jo oblikovali v Patsalisovih laboratorijih, očitno
popolnoma deluje le v njihovem delovnem okolju, saj smo z našimi napravami pravilno
določili le polovico vzorcev. Tudi v skupini Dennis Lo-a so preverili ponovljivost metode.
Izvedli so deset tehničnih ponovitev enega vzorca in dobili rezultate, ki močno varirajo, D
vrednost se je namreč gibala med -3,44 in 1,65 [38]. V kolikor bi se raziskava v našem
laboratoriju nadaljevala, bi bilo smiselno preveriti tudi ta vidik testa.
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6. SKLEP
Razvoj neinvazivnih tehnik za zgodnje prenatalno odkrivanje DS, ki bi nadomestile
invazivne, je nujno potreben. Vsakemu neželenemu splavu in drugim zapletom, ki
nastanejo zaradi posega neposredno v bližino ploda, bi se lahko z novimi metodami
izognili.
V naši raziskavi smo preizkusili in validirali metodo odkrivanja DS iz polne krvi
slovenskih nosečnic s pomočjo naše laboratorijske opreme. Testirali smo 26 vzorcev, pri
čemer smo polovici določili pravilno diagnozo. Postopek izvajanja testiranja smo nekoliko
priredili glede na potrebe našega laboratorija in oblikovali več predlogov za izboljšanje
protokola. Iz naših rezultatov je razvidno, da ima metoda možnost in potencial, da bi se ob
primerni in pravilni izpopolnitvi protokola lahko izvajala tudi v klinični praksi. S tem smo
potrdili našo delovno hipotezo.
Menimo, da bi bil ob uvedbi presejalnega testa v klinično prakso še vedno nujno potreben
invaziven test za potrditev statusa. Vsi vzorci, katerih statusa z originalno formulo nismo
pravilno določili, so se izkazali za lažno pozitivne. Z dodatnim citogenetskim testom bi
diagnozo popravili. Po pozitivnem rezultatu testa na polni krvi nosečnice ne bi smela biti
sprejeta nobena radikalna odločitev brez neizpodbitne potrditve diagnoze. Uvedba
tovrstnih presejalnih testov bi bila izjemno dobrodošla tudi zaradi dejstva, da jih lahko
izvajamo že relativno zgodaj v nosečnosti. Tudi rezultat je možno pridobiti v nekaj dneh,
kar pomeni, da bi nosečnica lahko ob potrditvi prisotnosti DS kmalu sprejela odločitev o
morebitni zaključitvi nosečnosti. To bi bilo za nosečnico veliko manj nevarno in stresno.
Izjemno pomembna je tudi ekonomičnost samega testa. Pomembno je, da je strošek testa
primerljiv ali celo manjši od podobnih tovrstnih testiranj. Dobrodošlo bi bilo tudi, da se
izvedba testa omogoči vsem nosečnicam, ne le tistim, ki presežejo neko starost ali
tveganje. Največ otrok z DS se namreč rodi mladim ženskam, pri katerih je prenatalna
diagnostika nekoliko okrnjena, ker naj ne bi nosile velikega tveganja za razvoj
kromosomskih nepravilnosti pri plodu.
Potrebno bi bilo, da so nosečnice pred morebitno izvedbo tovrstnega presejalnega testa do
potankosti seznanjene z možnimi rezultati in nadaljnimi postopki ob pozitivnem ali
negativnem izidu. Pacientkam je potrebno omogočiti in olajšati sprejemanje tehtnih
odločitev.
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Menimo, da ima preizkušen presejalni test klinični potencial. Test je enostaven, hiter,
potrebno opremo pa lahko najdemo v vseh kliničnih laboratorijih, kar je njegova ključna
prednost. Potrebne so še dodatne raziskave na večjih vzorcih v standardiziranih pogojih.
Tako bi lahko z gotovostjo dejali, da je test dovolj specifičen in občutljiv, da bi ga lahko
uporabili v diagnostične namene.
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8. PRILOGA
8.1 Demografski podatki o nosečnicah, ki so sodelovale v preiskavi
Preglednica XXII: Splošni demografski podatki

Demografski podatek
Starost nosečnic
Gestacijska doba ob
odvzemu krvi

Mediana
37,5 let

Interval
29, 5 – 43 let

16 4/7 tednov

15 2/7 - 18 2/7 tednov

8.2 Podatki o posameznih vzorcih
Preglednica XXIII: Delež vzorcev s posameznimi lastnostmi

Diagnoza
46, XX
46, XY
47, XX, +21
47, XY, +21

13/26
12/26
1/26
0/26

Delež (%)
50,0
46,15
3,85
0

Preglednica XXIV: Podatki za posamezne vzorce DNA, ki smo jih uporabili v raziskavi; N –
neznano

Vzorec

Kariotip

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23

46, XX
46, XY
46, XY
46, XY
46, XX
46, XX
46, XX
46, XY
46, XX
46, XX
46, XX
46, XY
46, XY
46, XX
46, XY
46, XY
46, XX
46, XX
46, XX
46, XX
46, XY
46, XY
46, XY

Gestacijska doba
(tedni)
17 1/7
15 3/7
15 1/7
16
16 4/7
16 5/7
16 5/7
16 1/7
16 3/7
16 1/7
17 4/7
16 3/7
16 2/7
16 4/7
16 6/7
16 4/7
18 2/7
16 4/7
18
16 4/7
17
16 4/7
16 4/7
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Starost nosečnice
(leta)
34,5
35,5
40,5
38,5
38
38
30
37
39,5
40
37,5
29,5
38,5
37
37,5
38
39,5
34
43
39
34,5
35,5
38,5

V24
V25
V26

46, XX
46, XY
47, XX, +21

17
15 2/7
N
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30
32
37,5

